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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. 269/2014.
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Nr 9 (1052) Rok XLII

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) 401310 (22) 2012 10 22
(51) A01G 23/04 (2006.01)
B65G 67/12 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) ŁUKASZEWICZ KRZYSZTOF; BOROWY ADRIAN EMIL
(54)	Urządzenie do załadunku i pozycjonowania
pni drzewnych
(57) Przedmiot wynalazku stanowi urządzenie do załadunku
i pozycjonowania pni drzewnych współpracujące z obrabiarkami
do produkcji okrągłych bali budowlanych. Urządzenie znacząco
ułatwia i zwiększa dokładność właściwego ustawienia obrabianego pnia w uchwytach obrabiarki. Urządzenie bazuje na przesuwnej
ramie załadunkowej (1) umożliwiającej pozycjonowanie pni drzew
w płaszczyźnie poziomej. Ruch ramy załadunkowej umożliwiają
rolki podporowe poruszające się po prowadnicach. Rama załadunkowa (1) wyposażona jest w układ dźwigniowy składający się
z dwóch niezależnych ramion (6), wykonujących ruch wahadłowy,
umożliwiających pozycjonowanie pnia w płaszczyźnie pionowej.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401342 (22) 2012 10 25
(51) A23G 9/42 (2006.01)
A23G 9/32 (2006.01)
(71) CRISPI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suwałki
(72) POLAK ELŻBIETA; MARKOWSKA JOANNA;
SIERNICKI KRZYSZTOF
(54) Sposób wytwarzania lodów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania lodów,

który polega na tym, że w pierwszym etapie sporządza się mieszankę lodową w wodzie zawierającą cukier w ilości 10% wagowych,
mleko odtłuszczone w proszku w ilości co najmniej 8% wagowych,
serwatkę w proszku w ilości 2,5% wagowych oraz stabilizator w ilości 0,3% wagowych. W następnym etapie otrzymaną mieszankę
poddaje się procesowi homogenizacji, po czym podgrzewa się
do temperatury 70°C i dodaje roztopiony tłuszcz kokosowy w ilości
4% wagowych, o temperaturze 50°C. Z kolei pasteryzuje się mieszankę w temperaturze 80°C. w wymienniku ciepła, schładza się

do temperatury 65°C, ponownie prowadzi się homogenizację i ponownie schładza się do temperatury 4°C. W ostatnim etapie dodaje
się barwniki i aromaty w ilości 0,2% wagowych i przetrzymuje się
w temperaturze 4°C przez okres 4 godzin. Następnie tak sporządzoną mieszankę zamraża się w temperaturze -4°C i dozuje do form.
Do mieszanki lodowej dodaje się multimineralny preparat z alg
czerwonych (Lithothamnion species) w ilości od 0,5% do 1% wagowo, w całości oparty ma morskiej roślinności zawierający w swoim
składzie nie mniej niż 33% wapnia i nie mniej niż 2% magnezu oraz
inne pierwiastki śladowe. Na koniec wraz z barwnikami i aromatami
dodaje się preparat wielowitaminowy w ilości 0,2% do 1% wagowego, korzystnie 1% wagowy, przy czym preparat wielowitaminowy zawiera witaminy A, C, E, B1, B6.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 400974 (22) 2012 10 25
(51) A47J 19/02 (2006.01)
B65D 1/26 (2006.01)
(71) SZAMOTA BARTŁOMIEJ, Tychy
(72) SZAMOTA BARTŁOMIEJ
(54) Sitko do sokowirówki
(57) Sitko do sokowirówek wykonane jest z jednego kawałka

blachy stalowej, w formie półpierścienia, z wcześniej wykonanymi
otworami w miejscach. Stożek powstały z połączenia ze sobą obu
końców (3) i (4) półpierścienia jest następnie formowany na kształt
sita do sokowirówki, kształtowany jest pierścień (5) górny a do dolnej części (6) sitka mocowana jest tarcza tnąca (7).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401324 (22) 2012 10 22
(51) A61K 38/02 (2006.01)
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 39/38 (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
C07K 7/00 (2006.01)
C12P 21/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznań
(72) URBANOWICZ ANNA; FIGLEROWICZ MAREK
(54) Szczepionka przeciw boreliozie, konstrukt
genetyczny, rekombinowane białko,
sposób otrzymywania konstruktu genetycznego,
sposób otrzymywania szczepionki,
sposób otrzymywania rekombinowanych
białek, zastosowanie rekombinowanych białek
do wytwarzania szczepionki przeciwko boreliozie
(57) Przedmiotem wynalazku jest szczepionka przeciw boreliozie, konstrukt genetyczny, rekombinowane białko, sposób
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otrzymywania konstruktu genetycznego, sposób otrzymywania
szczepionki, sposób otrzymywania rekombinowanych białek, zastosowanie rekombinowanych białek do wytwarzania szczepionki
przeciwko boreliozie. Bardziej szczegółowo rozwiązanie dotyczy zastosowania rekombinowanych białek TROSPA oraz TROSPA-Salp15
pochodzących z kleszcza pospolitego (I. ricinus) jako składnika
szczepionki dla zwierząt przeciwko boreliozie. Przeciwciała obecne
we krwi immunizowanego kręgowca skierowane na białka TROSPA
znacznie zmniejszą szansę zakażenia nowych kleszczy poprzez zablokowanie lub utrudnienie oddziaływania białka kleszczowego
TROSPA z białkiem OspA krętka Borrelia burgdorferi sensu lato. Oddziaływanie to jest kluczowe dla procesu zasiedlenia kleszcza przez
krętki. Przeciwciała skierowane na białko TROSPA-Salp15 będą chroniły kręgowca przed zakażeniem na etapie wnikania krętków Borrelia
poprzez niszczenie ochronnej otoczki utworzonej na ich powierzchni dzięki oddziaływaniu kleszczowego białka Salp15 i krętkowego białka OspC. Szczepionka bazująca na kleszczowych białkach
TROSPA oraz TROSPA-Salp15 może być stosowana samodzielnie,
bądź w połączeniu z rekombinowanymi białkami OspA i OspC krętków Borrelia burgdorferi sensu lato.
(24 zastrzeżenia)

A1 (21) 401302 (22) 2012 10 22
(51) A62C 3/00 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
E05B 51/00 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
(71) CZARNOTA ZBIGNIEW, Wola Rafałowska
(72) CZARNOTA ZBIGNIEW
(54)	Urządzenie termobezpiecznikowe
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie termobezpieczniko-
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A1 (21) 401303 (22) 2012 10 22
(51) A62C 3/00 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
E05B 51/00 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
(71) CZARNOTA ZBIGNIEW, Wola Rafałowska
(72) CZARNOTA ZBIGNIEW
(54)	Urządzenie termobezpiecznikowe
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie termobezpieczniko-

we, przeznaczone do sterowania zamykaniem i otwieraniem urządzeń armatury przemysłowej, zwłaszcza urządzeniami systemów
oddymiania, w tym klapami oddymiającymi. Urządzenie termobezpiecznikowe, którego korpus wyposażony jest w ampułkę termoczułą oraz w nabój ze sprężonym CO2 odpalany przesuwaną iglicą
za pomocą dźwigni, charakteryzuje się tym, że jego korpus (1) posiada szczelną komorę gazową wyposażoną w zespół suwaka oraz
w nabój ze sprężonym CO2 połączoną poprzez kanałek z gniazdem
ruchomego zespołu iglicy, które połączone jest również z zaworkiem odpowietrzającym (57), przy czym komora gazowa posiada
środki techniczne umożliwiające połączenie jej z atmosferą zewnętrzną, a dolny koniec tego zespołu spoczywa luźno na górnej
części profilowej dźwigni (22), której koniec osadzony jest obrotowo na osi zamocowanej poziomo w korpusie (1) oraz nieruchomo
na sworzniu, podpierającym sprężyny śrubowo-walcowe umieszczone w pionowych gniazdach tego korpusu, przy czym na osi
obok profilowej dźwigni (22) podpierającej zespół iglicy osadzony
jest także górny koniec profilowej dźwigni zespołu elektromagnesu (32) z zamocowaną w nim ampułką alkoholową (81).
(5 zastrzeżeń)

we, przeznaczone do sterowania zamykaniem i otwieraniem urządzeń armatury przemysłowej, zwłaszcza urządzeniami systemów
oddymiania, w tym klapami oddymiającymi. Urządzenie termobezpiecznikowe, którego korpus wyposażony jest w ampułkę termoczułą oraz w nabój ze sprężonym CO2 odpalany przesuwaną iglicą
za pomocą dźwigni, charakteryzuje się tym, że jego korpus posiada
szczelną komorę gazową (3) wyposażoną w zespół suwaka (4) oraz
w nabój ze sprężonym CO2 połączoną poprzez kanałek (15) z gniazdem ruchomego zespołu iglicy (17), które połączone jest również
z zaworkiem odpowietrzającym, przy czym komora gazowa (3) posiada środki techniczne umożliwiające połączenie jej z atmosferą
zewnętrzną, a dolny koniec tego zespołu spoczywa luźno na górnej części profilowej ruchomej dźwigni (22), której koniec osadzony
jest obrotowo na osi (24) zamocowanej poziomo w korpusie oraz
nieruchomo na sworzniu (26), podpierającym sprężyny śrubowowalcowe umieszczone w pionowych gniazdach tego korpusu, przy
czym dolna powierzchnia tego korpusu połączona jest rozłącznie
z dźwignią stałą, której dolne odsadzenie (36) zaopatrzone jest
w śrubę (38) dociskającą jeden koniec ampułki alkoholowej (33),
której drugi koniec umieszczony jest w gnieździe odsadzenia bocznego ramienia dźwigni ruchomej (22) podpierającej zespół iglicy (17).
(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1 (21) 401301 (22) 2012 10 22
(51) B01D 53/72 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
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(71) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ,
Lublin;
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) STASIŃSKA BEATA; NAZIMEK DOBIESŁAW GRZEGORZ;
KUCHARCZYK BARBARA
(54)	Reaktor do utleniania metanu
z powietrza wentylacyjnego kopalń
(57) Reaktor do utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego

kopalń, w postaci zbiornika cylindrycznego wyposażonego w czujniki temperatur i system włączania grzałek, z ułożonymi poziomo
w jego wnętrzu pierścieniowymi naczyniami z monolitycznymi katalizatorami palladowymi przedzielonymi, pracującymi okresowo
grzałkami elektrycznymi, charakteryzuje się tym, że od strony wlotu
powietrza usytuowane są naprzemiennie dwie grzałki elektryczne
i (G1 i G2) z dwoma sekcjami (A i B) monolitycznego katalizatora
palladowego na nośniku metalicznym, a u wyjścia do wymiennika ciepła sekcja (C) ze złożem katalizatora palladowego na nośniku
ceramicznym, przy czym, dla zapewnienia właściwych gradientów
temperatur, warstwa złoża katalizatora metalicznego umieszczonego w sekcji (A) najbliżej wlotu powietrza zawiera się w granicach
29-40% średnicy wewnętrznej cylindra, warstwa katalizatora metalicznego w drugiej sekcji (B) zawiera się w przedziale 44-67% średnicy cylindra, a warstwa katalizatora ceramicznego (sekcja C) jest
większa od średnicy cylindra i zawiera się w granicach 120-180%,
zaś kolejność ułożenia poszczególnych katalizatorów wynika
z ich wzrastającej aktywności katalitycznej wraz z kierunkiem przepływu gazów reakcyjnych, przy jednocześnie zwiększającej się pojemności cieplnej i malejącym przewodnictwie cieplnym.
(2 zastrzeżenia)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) NAWRAT STANISŁAW; CZAJA PIOTR;
NAPIERAJ SEBASTIAN; NAZIMEK DOBIESŁAW
GRZEGORZ; STASIŃSKA BEATA;
KUCHARCZYK BARBARA; KOWACKI GRZEGORZ;
ŁUSKA PIOTR; PRYSZCZ EFREM; BEDNORZ JANUSZ
(54) Sposób i układ urządzeń do katalitycznej utylizacji
metanu zawartego w powietrzu kopalnianym
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i układu urządzeń do katalitycz-

nej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym, znajdującego zastosowanie przy małych stężeniach metanu w powietrzu
wydechowym z kopalni. Sposób polega na tym, że dokonuje się
ciągłej, wtórnej weryfikacji sporządzonej mieszanki metanowo-powietrznej do spalania katalitycznego i przy stwierdzeniu zawartości
metanu przekraczającej założony próg bezpieczeństwa, wytworzoną mieszankę kieruje się poza obieg spalania katalitycznego.
Układ posiada włączony za metanomierzem (9), sterującym dozowaniem metanu do mieszanki, metanomierz bezpieczeństwa (12)
oraz bufor (13) z upustem (15), przy czym metanomierz bezpieczeństwa (12) przy pomocy sterownika steruje upustem (15) oraz zaworami bezpieczeństwa (14, 14’) na rurociągu (7) doprowadzającym
metan, oraz zasilaniem wentylatora (4) i przyłączem wlotowym (17)
powietrza atmosferycznego i/lub gazu obojętnego.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 401269 (22) 2012 10 17
(51) B01F 9/02 (2006.01)
(71) LIPKA GRZEGORZ, Lublin
(72) LIPKA GRZEGORZ
(54) Mieszalnik materiałów sypkich
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji pozwalającej
A1 (21) 401314 (22) 2012 10 22
(51) B01D 53/72 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)

na precyzyjne dozowanie składników, pracę w ruchu ciągłym oraz
na otrzymanie mieszanki o optymalnych parametrach zmieszania
i nawilgocenia. Mieszalnik materiałów sypkich charakteryzuje się
tym, że zbiornik mieszający ma zarys rurowy oraz owalny zarys
w przekroju poprzecznym i usytuowany jest obrotowo względem
osi wzdłużnej, a ponadto wylot zbiornika mieszającego usytuowany jest poniżej wlotu zbiornika mieszającego z pochyleniem,
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korzystnie pod kątem nie większym niż 50°. Zbiornik mieszający
wyposażony jest w podajnik (2) materiałów sypkich, którego komory posiadają kierownice zasypowe (5) i dozujące regulatory (1) oraz
dozujące dysze regulujące dopływ płynnych składników.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401325 (22) 2012 10 22
(51) B02C 17/00 (2006.01)
(71) PRESTO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(72) KOWALCZUK KAROL
(54) Młyn magnetyczny
(57) Młyn magnetyczny zawiera cylindryczną komorę robo-
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A1 (21) 401326 (22) 2012 10 22
(51) B02C 17/00 (2006.01)
(71) PRESTO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(72) KOWALCZUK KAROL
(54) Młyn magnetyczny
(57) Młyn magnetyczny zawiera cylindryczną komorę roboczą (4)

z ferromagnetycznymi mielnikami (5) jest umieszczona wewnątrz
korpusu (1). Pomiędzy magnesami (2), a zewnętrzną powierzchnią
boczną cylindrycznej komory roboczej (4) jest osadzona obrotowo
wewnętrzna osłonowa rura (6) wprowadzana w ruch obrotowy
za pomocą zespołu napędowego (10), wykonana z materiału izolującego pole magnetyczne, posiadająca na swym obwodzie podłużne wycięcia (7) przeznaczone do kierowania pola magnetycznego do wnętrza cylindrycznej komory roboczej (4). Z wewnętrzną
osłonową rurą (6) jest sprzężona dodatkowa osłonowa rura (8),
wykonana z materiału izolującego pole magnetyczne, posiadająca
podłużne wycięcia (9) pokrywające się z co najmniej częścią podłużnych wycięć (7) wewnętrznej osłonowej rury (6). Ponadto dodatkowa osłonowa rura (8) ma dodatkowy zespół napędowy (12)
do skokowego kątowego przemieszczania tej dodatkowej osłonowej rury (8) względem wewnętrznej osłonowej rury (6).
(9 zastrzeżeń)

czą (4) z ferromagnetycznymi mielnikami (5), która jest umieszczona wewnątrz korpusu (1). Pomiędzy magnesami (2), a zewnętrzną
powierzchnią boczną cylindrycznej komory roboczej (4) jest osadzona obrotowo wewnętrzna osłonowa rura (6) wprowadzana
w ruch obrotowy za pomocą zespołu napędowego (10), wykonana
z materiału izolującego pole magnetyczne, posiadająca na swym
obwodzie podłużne wycięcia (7) przeznaczone do kierowania pola
magnetycznego do wnętrza cylindrycznej komory roboczej (4).
Na zewnątrz wewnętrznej osłonowej rury (6) jest osadzona na podporach dodatkowa osłonowa rura (8), wykonana z materiału izolującego pole magnetyczne, posiadająca podłużne wycięcia (9)
pokrywające się z co najmniej częścią podłużnych wycięć (7) wewnętrznej osłonowej rury (6).
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 401287 (22) 2012 10 19
(51) B03C 7/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń
(72) MISZEWSKI SŁAWOMIR; SZUMSKI ZBIGNIEW;
BŁASZKOWSKI MARIUSZ
(54)	Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego
fluidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych
(57) Zbiornik (1) w górnej części zaopatrzony jest korzystnie w cy-

klon (2) i zasobnik (3) zasilający wraz ze stycznie zamontowaną
do pobocznicy zbiornika (1) śluzą (4) obrotową, natomiast w dolnej
części zbiornika (1) również stycznie do pobocznicy zbiornika (1)
usytuowana jest śluza (5) obrotowa połączona poprzez rurę (6) spustową z bębnem (7) separującym, z którym współpracuje elektroda (8) wysokiego napięcia, zaś poniżej śluzy (5) obrotowej w dolnej
części zbiornika (1) umiejscowione jest sito (13), nadto ze zbiornikiem (1) w dolnej jego części przyłączone są wentylator (9) nadmuchowy i ewentualnie nagrzewnica (10), przy czym zbiornik (1)
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wyposażony jest w czujnik (11) temperatury i w czujnik (12) pomiaru
ładunków elektrostatycznych.
(1 zastrzeżenie)
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Urządzenie do wykrawania zawierające korpus maszyny, szafę sterowania, panel obsługi, pole odstawcze, ruchomy zderzak profilu,
wspornik matrycy, prasę, która zawiera matrycę (8), tłok prasy mocowanie stempla z zamocowanym w nim stemplem. Stempel ma
kształt walca (12), którego dolna (13) podstawa półkoliście przechodzi w średni walec (14). Średni walec (14) poprzez stożek (15) przechodzi w mały walec (16), który zakończony jest półkulą (17). Matryca (8) jest to prostopadłościan, który w środku posiada wybranie
(18) o kształcie litery „U”. Matryca (8) mocowana jest do wspornika
matrycy od strony przeciwnej do wybrania (18).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 401222 (22) 2012 10 16
(51) B21D 53/04 (2006.01)
B21C 37/02 (2006.01)
(71) CIECHOLEWSKI ROBERT VENT-SHIP MARINE
VENTILATION & TECHNOLOGY, Koźmin
(72) CIECHOLEWSKI ROBERT
(54) Sposób wytwarzania przewodu tłumiącego
wentylacji mechanicznej
(57) Sposób wytwarzania przewodu tłumiącego wentylacji me-

chanicznej, charakteryzuje się tym, że zamek blacharski płaszcza
zewnętrznego (1), wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej
o grubości 0,6 do 1,2 mm, zgrzewany oporowo punktowo jest następnie zagniatany metodą prasowania lekkiego w celu wyrównania i wygładzenia powierzchni oraz zapewnienia szczelności złącza,
przy sile docisku rolki w zakresie 1500÷4000 N, średnicy rolki prasującej Ø105 mm oraz prędkości przesuwu rolki 15,0÷20,0 m/min.
Według sposobu rdzeń tłumiący (3) przewodu tłumiącego (1) wytwarzany jest z taśmy ze stali ocynkowanej o grubości w zakresie
0,38÷0,65 mm, nacinanej wielopunktowo i jednocześnie rozciąganej z prędkością przesuwu taśmy 1,0÷5,0 m/min, a następnie zwijanej na zadaną średnicę.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401234 (22) 2012 10 16
(51) B21J 9/04 (2006.01)
B26F 1/42 (2006.01)
(71) KNIOCH MICHAŁ
FIRMA KNIOCH
SPÓŁKA CYWILNA, Środa Wielkopolska;
KNIOCH-WOJDYŁO MARLENA
FIRMA KNIOCH
SPÓŁKA CYWILNA, Środa Wielkopolska
(72) KNIOCH MICHAŁ
(54)	Urządzenie do wykrawania
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wykrawania,
zwłaszcza do wykrawania w metalowych profilach zamkniętych.

A1 (21) 401256 (22) 2012 10 17
(51) B22F 1/00 (2006.01)
B22F 3/16 (2006.01)
B22F 3/20 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice;
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa;
MENNICA METALE SZLACHETNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(72) CIURA LUDWIK; KAZANA WIESŁAW;
WOCH MIECZYSŁAW; GIEREJ MACIEJ;
MOTEL WOJCIECH; LASKOWSKI ZBIGNIEW;
GARBACZ HALINA; MIZERA JAROSŁAW;
KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF
(54) Sposób otrzymywania półwyrobów
ze stopów platyny z renem
(57) Sposób otrzymywania półwyrobów ze stopów platyny

z renem metodą metalurgii proszkowej, charakteryzuje się tym,
że po wstępnej konsolidacji sprasowanych proszków Pt-Re wypraski umieszcza się w cienkościennej kapsule, korzystnie kapsuła
wykonana jest z platyny lub stopów platyny, z której zostaje odpompowane powietrze, a sama kapsuła zostaje szczelnie zamknięta poprzez zagniecenie i zaspawanie i poddana jednocześnie wysokotemperaturowemu izostatycznemu prasowaniu i spiekaniu
w temp. nie mniejszej niż 1000°C w czasie co najmniej 1h i ciśnieniu
nie mniejszym niż 1500 bar lub wysokotemperaturowemu spiekaniu
w temperaturze nie mniejszej niż 1000°C w czasie co najmniej 1h,
a następnie wypraskę poddaje się kuciu, walcowaniu i ciągnieniu
z zastosowaniem międzyoperacyjnej obróbki cieplnej lub poddaje
się procesowi wyciskania metodą KOBO bez podgrzewania wsadu
z rotacyjnym ruchem matrycy, walcowaniu i ciągnieniu z zastosowaniem międzyoperacyjnej obróbki cieplnej lub poddaje się procesowi wyciskania hydrostatycznego i ciągnieniu z zastosowaniem
międzyoperacyjnej obróbki cieplnej.
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 401221 (22) 2012 10 16
(51) B22F 3/11 (2006.01)
B22F 3/15 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH,
Gliwice;
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa;
MENNICA METALE SZLACHETNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(72) CIURA LUDWIK; KAZANA WIESŁAW;
WOCH MIECZYSŁAW; GIEREJ MACIEJ;
MOTEL WOJCIECH; LASKOWSKI ZBIGNIEW;
GARBACZ HALINA; MIZERA JAROSŁAW;
KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JAN
(54) Sposób otrzymywania półwyrobów
ze stopów palladu z renem
(57) Sposób otrzymywania półwyrobów ze stopów palladu

z renem metodą metalurgii proszkowej charakteryzuje się tym,
że po wstępnej konsolidacji sprasowanych proszków Pd-Re wypraski umieszcza się w cienkościennej kapsule, korzystnie z palladu lub
stopów palladu, z której zostaje odpompowane powietrze, a sama
kapsuła zostaje szczelnie zamknięta poprzez zagniecenie i zaspawanie i poddana jednocześnie wysokotemperaturowemu izostatycznemu prasowaniu i spiekaniu w temp. nie mniejszej niż 1000°C
w czasie co najmniej Ih i ciśnieniu nie mniejszym niż 1500 bar lub
wysokotemperaturowemu spiekaniu w temperaturze nie niniejszej
niż 1000°C w czasie co najmniej Ih, a następnie wypraskę poddaje
się kuciu, walcowaniu i ciągnieniu z zastosowaniem międzyoperacyjnej obróbki cieplnej lub poddaje się procesowi wyciskania metodą KOBO bez podgrzewania wsadu z rotacyjnym ruchem matrycy, walcowaniu i ciągnieniu z zastosowaniem międzyoperacyjnej
obróbki cieplnej lub poddaje się procesowi wyciskania hydrostatycznego i ciągnienia z zastosowaniem międzyoperacyjnej obróbki
cieplnej.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401351 (22) 2012 10 25
(51) B22F 3/12 (2006.01)
B22F 3/24 (2006.01)
H01H 1/0237 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH,
Gliwice
(72) JUSZCZYK BARBARA; CWOLEK BEATA;
KULASA JOANNA; CIURA LUDWIK; MALEC WITOLD;
WIERZBICKI ŁUKASZ; MALARA SZYMON;
CZEPELAK MARIAN
(54) Sposób wytwarzania
bezkadmowych materiałów stykowych
(57) Sposób wytwarzania, bezkadmowych kompozytowych

materiałów stykowych na osnowie srebra typu Ag-(8÷10% mas.)
ZnO-(0,25÷0,35% mas.) Ag2WO4 w postaci drutów oraz wyrobów
stykowych (nitów) litych oraz bimetalowych charakteryzuje się
tym, że proszek tlenku cynku o ziarnistości 1÷20 μm oraz proszek
Ag2WO4 poddaje się wstępnemu ucieraniu i mieszaniu w mieszalniku dwustożkowym w czasie nie dłuższym niż 2 godziny wytwarzając mieszankę proszkową, którą poddaje się procesowi wyżarzania w temperaturze z zakresu 500÷650°C i łączy z proszkiem
czystego srebra o ziarnistości 40÷120 μm, następnie mieszankę
proszkową poddaje się procesowi mieszania i mielenia w młynie
kulowym z poziomą osią obrotu w czasie, co najmniej 10 godzin
w atmosferze powietrza oraz wyżarzania odprężająco-redukcyjnego w temperaturze z zakresu 500÷600°C, przez co najmniej
1 godzinę w atmosferze powietrza, i tak wyżarzoną mieszaninę
poddaje się kolejno zagęszczaniu i konsolidacji w procesie prasowania izostatycznego przy zastosowaniu ciśnienia 120-150 MPa,
wysokotemperaturowemu spiekaniu w temperaturze z zakresu
800÷900°C w czasie, co najmniej 2 godzin w atmosferze obojętnej lub powietrza, dogęszczaniu na gorąco prowadzonym w zakresie temperatury 700÷800°C oraz poddaje przeróbce plastycz-
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nej realizowanej na drodze wyciskania na gorąco w temperaturze
min. 700°C stosując matrycę 3÷4 otworową, a następnie otrzymaną
prasówkę poddaje się ciągnieniu na zimno oraz procesowi kucia.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401352 (22) 2012 10 25
(51) B22F 3/12 (2006.01)
B22F 3/20 (2006.01)
C22C 1/05 (2006.01)
H01H 1/023 (2006.01)
H01H 11/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) JUSZCZYK BARBARA; CWOLEK BEATA;
KULASA JOANNA; CIURA LUDWIK;
MALEC WITOLD; WIERZBICKI ŁUKASZ;
MALARA SZYMON; CZEPELAK MARIAN
(54) Sposób wytwarzania bezkadmowych materiałów
stykowych
(57) Sposób wytwarzania bezkadmowych kompozytowych

materiałów stykowych na osnowie srebra typu Ag-(8÷10% mas.)
ZnO-(0,25÷0,35% mas.) Ag2MoO4 w postaci drutów oraz wyrobów
stykowych (nitów) litych oraz bimetalowych charakteryzuje się
tym, że proszek tlenku cynku o ziarnistości 1÷20 μm oraz proszek
Ag2MoO4 poddaje się wstępnemu ucieraniu i mieszaniu w mieszalniku dwustożkowym w czasie nie dłuższym niż 2 godziny wytwarzając mieszankę proszkową, którą poddaje się procesowi wyżarzania w temperaturze z zakresu 500÷650°C i łączy z proszkiem
czystego srebra o ziarnistości 40÷120 μm, następnie mieszankę
proszkową poddaje się procesowi mieszania i mielenia w młynie
kulowym z poziomą osią obrotu w czasie, co najmniej 10 godzin
w atmosferze powietrza oraz wyżarzania odprężająco-redukcyjnego w temperaturze z zakresu 500÷600°C przez co najmniej
1 godzinę w atmosferze powietrza i tak wyżarzoną mieszaninę poddaje się kolejno zagęszczaniu i konsolidacji w procesie prasowania
izostatycznego przy zastosowaniu ciśnienia 120-150 MPa, wysokotemperaturowemu spiekaniu w temperaturze z zakresu 800÷900°C
w czasie, co najmniej 2 godzin w atmosferze obojętnej lub powietrza, dogęszczaniu na gorąco prowadzonym w zakresie temperatury 700÷800°C oraz poddaje przeróbce plastycznej realizowanej
w procesie wyciskania na gorąco w temperaturze min. 700°C przy
zastosowaniu matrycy 3÷4 otworowej, a następnie otrzymaną prasówkę poddaje się ciągnieniu na zimno oraz procesowi kucia.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401270 (22) 2012 10 17
(51) B23K 9/235 (2006.01)
B62D 65/00 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
HENMAR
SPÓŁKA JAWNA HENRYK STAWOWY,
MARIA STAWOWA, MICHAŁ STAWOWY,
Koźmin Wielkopolski
(72) STAWOWY HENRYK; STAWOWY MICHAŁ
(54) Sposób wytwarzania kabin operatorskich
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kabin

operatorskich, szczególnie dla jezdnych maszyn budowlanych.
Wynalazek ma zastosowanie przy masowej produkcji, co najmniej
konstrukcyjnie kończącej produkcję postaci, kabin sterowniczych,
operatorskich ciężkich maszyn budowlanych lub wózków widłowych. Sposób wytwarzania kabin operatorskich polega na tym,
że najpierw blachy docina się i wykrawa i jednocześnie lub zamiennie wypala, a profile kształtowe docina się i wygina i jednocześnie
lub zamiennie wypala odpowiednio w urządzeniach, takich jak
nożyce, prasy, giętarki, lasery obróbcze. Podczas operacji wykrawania i jednocześnie lub zamiennie cięcia i jednocześnie lub zamiennie wypalania blach i profili kształtowych wykonuje się wypusty
i jednocześnie lub zamiennie zaczepy, a także dopasowane im
odpowiednio wpusty, gniazda. Przed operacją spawania łączy się
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metalowe elementy, sąsiadujące poprzez tak przygotowane węzły,
zestawiając stabilną przestrzenną konstrukcję odpowiednio szkieletową i wewnętrzną kabiny. Potem spaja się wstępnie punktowo
sąsiadujące elementy, najlepiej w okolicy węzłów, a dopiero później
wykonuje się spawy kończące. Dla zapewnienia skutecznego zadziałania wynalazku węzły przed spawaniem końcowym wykonuje
się z precyzją lepszą niż 1 mm. Spajanie wstępne punktowe może
być wykonywane poprzez nitowanie i jednocześnie lub zamiennie
skręcanie i jednocześnie lub zamiennie spawanie.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 401293 (22) 2012 10 22
(51) B23K 11/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) KLIMPEL ANDRZEJ; KLIMPEL ANDRZEJ STANISŁAW
(54) Sposób zgrzewania oporowego taśm pił taśmowych
(57) Sposób zgrzewania oporowego taśm pił taśmowych polega

na tym, że w przyrządzie zgrzewalniczym (4) układa się łączone
taśmy (1) z zakładką łączonych krawędzi z = 1,0-1,5 t, gdzie t - grubość taśmy piły i złącze zakładkowe taśm umieszcza się między
elektrodami ze stopu miedzi klasy A2 (Cu-Cr, Cu-Cr-Zr), którymi doprowadza się prąd zgrzewania, oraz wywiera się docisk zgrzewania
i spęczania złącza, następnie po dokładnym ustawieniu krawędzi
łączonych taśm z zakładką „z” i zamocowaniu taśm (1) w przyrządzie zgrzewalniczym (4) z siłą zapewniającą stabilne położenie taśm
w czasie procesu zgrzewania, elektrodę ze stopu Cu-Cr lub Cr-Cr-Zr,
o powierzchni roboczej równej a = z + 5,0-8,0 [mm], b = szerokość
łączonych taśm + 4,0-6,0 [mm], dociska się do górnej taśmy piły,
po czym po wywarciu siły docisku zgrzewania rzędu 10,0-15,0 [kN],
przepuszcza się przez elektrod y (2, 3) i złącze prąd o natężeniu rzędu 12-20 [kA] i czasie przepływu rzędu 0,3-0,8 [s], dla taśm o grubości rzędu 1,0-3,0 [mm], przy czym pod wpływem przepływu prądu
następuje nagrzanie oporowe obszaru zakładki złącza do stanu silnego uplastycznienia, a siła docisku spęczania rzędu 15,0-25,0 [kN]
zgniata obszar zgrzewania do grubości rzędu 1,1-1,2 t, zapewniając
wysokiej jakości połączenie o drobnoziarnistej strukturze zgrzeiny
i wąskiej strefie wpływu ciepła.
(4 zastrzeżenia)
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(71) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA,
Częstochowa
(72) RAJCZYK ZBIGNIEW; RAJCZYK PAWEŁ;
KOSIN MARIUSZ
(54)	Tarcza ścierna
(57) Tarcza ścierna do mechanicznej obróbki powierzchni mi-

neralnych ma trzy jednakowe elementy ścierne, rozmieszczone
względem siebie co 120°. Kształt każdego elementu ściernego (2)
oparty jest na okręgu (3) o średnicy D1, wynoszącej 2/5 średnicy D
tarczy (1), stycznym do obrzeża tarczy (1) i połączonym krzywymi (5, 6) o wypukłościach zwróconych w kierunku obrzeża tarczy (1), wychodzących z punktu (O) leżącego na obrzeżu tarczy (1),
umieszczonym w odległości 2/3 średnicy D1 okręgu (3) od środka
tego okręgu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401331 (22) 2012 10 23
(51) B25B 5/00 (2006.01)
B25B 1/22 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ
(54) Obrotowy mechanizm mocujący i naciągający
z zadaną siłą kartę dokumentu
(57) Obrotowy mechanizm, mocujący i naciągający z zadaną siłą

kartę dokumentu, zawiera pionowe listwy (19, 20) z gumowymi nakładkami (21, 22), które w dolnej części są połączone z obrotowymi
dźwigniami oraz są połączone przegubowo z układem rozpieraczy,
połączonych kołkiem (5) z suwakiem (6). Wolny koniec kołka (5)
wchodzi w strzemiączko (14), będące przedłużeniem, ułożyskowanej
w tulei (11) żerdzi (9), na której umieszczone są dwie sprężyny (10, 13).
Mocniejsza sprężyna (13) zabudowana jest w napinającej rękojeści (12), której zadaniem jest przepchnięcie kołka (5) w prawo i przy
dalszym ruchu pełni rolę amortyzatora. Słabsza sprężyna (10) jest

A1 (21) 401321 (22) 2012 10 22
(51) B24D 7/06 (2006.01)
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kalibrowana i jej zadaniem jest realizowanie naciągu kartki z określoną siłą. Przy ruchu napinającej rękojeści (12) w prawo napinana jest
w pierwszej kolejności sprężyna (10) i rozwierane są listwy (19, 20)
mocujące kartkę, natomiast dalszy ruch rękojeści (12) w prawo ugina sprężynę (13) i rozpiera elementy, zaciskając kartkę dokumentu.
Zwolnienie nacisku na rękojeść (12) uruchamia działanie sprężyny (10) na żerdź (9), która kołkiem (8) jest połączona z prowadnicą (17) wózka (7), na którym zamocowane są obrotowe dźwignie.
Sprężyna (10) jest osadzona jednym końcem na dwustronnie ściętej
śrubie (23), a drugim końcem na żerdzi (9), a śruba jest umieszczona
w otworze wspornika (25), natomiast prowadnica (17) jest trwale
zamocowana na wałku (18).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401338 (22) 2012 10 25
(51) B25B 5/02 (2006.01)
B25B 5/08 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ
(54)	Uchwyt zaciskowy dokumentu
zwłaszcza testera dokumentów
(57) Uchwyt zaciskowy dokumentu, zwłaszcza testera dokumen-

tu, zawiera dwie wyklejone warstwą gumy symetrycznie przesuwające się szczęki, z pionowymi uchwytami i poziomymi elementami
osadzonymi suwliwie w prowadnicy połączonej z poziomą płytą.
W płycie ułożyskowany jest pionowy kształtowy mimośrodowy
wałek (4), zawierający realizujące symetryczny zacisk szczęk dwa
przeciwstawnie ustawione mimośrody (15, 16). Wałek (4) połączony
jest przy pomocy wpustu (7) z pokrętłem (13) z dźwignią i ma nagwintowaną końcówkę (17), na którą nakręcone jest pokrętło, likwidujące luz poosiowy mimośrodów (15, 16), powodując zaciśnięcie
powierzchni (11, 14) styku i unieruchomienie szczęk.
(1 zastrzeżenie)
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zaopatrzone w szynę (3), poprzez którą są zasilane elektromagnesy (2), charakteryzuje się tym, że silnik jest umieszczony w sztywno połączonym z modułem górnym (16) koszyku jest sprzężony
z przekładnią, na której wale wyjściowym są osadzone koła gąsienicy głównej (14) zawierającej elementy (6) z przymocowanymi podatnie elektromagnesami (3).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401311 (22) 2012 10 22
(51) B26D 3/22 (2006.01)
B02C 18/14 (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) Narzędzie do cięcia wyrobów gumowych,
zwłaszcza opon
(57) Narzędzie do cięcia wyrobów gumowych, zwłaszcza opon,

zawiera dwa elementy (1, 2) tnące, z których element (1) jest
osadzony na stałe w obudowie (3) urządzenia, zaś element (2)
tnący jest osadzony w wirniku (4), przy czym wirnik (4) jest
osadzony w osi obudowy (3). Element (1) tnący posiada w górnej części zęby w kształcie ramion trójkąta ostrokątnego, zaś
w dolnej części znajdują się otwory do montażu, natomiast
element (2) tnący posiada w górnej części zęby w kształcie
ramion trójkąta ostrokątnego, zaś szerokość dolnej części mocującej jest mniejsza od szerokości części tnącej. Narzędzie
do cięcia wyrobów gumowych, zwłaszcza opon, jest wykonane ze stali trudnościeralnej, zaś krawędzie tnące są umacniane metodą napawania na głębokość od 3 do 10 mm,
korzystnie 5 mm, w pasie o szerokości od 3 do 15 mm, korzystnie 8 mm.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401290 (22) 2012 10 19
(51) B25J 5/00 (2006.01)
B25J 9/00 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI
I POMIARÓW PIAP, Warszawa
(72) CADER MACIEJ
(54) Mobilna platforma do diagnostyki ścian
metalowych
(57) Mobilna platforma, przeznaczona do diagnostyki ścian me-

talowych, realizująca ruch w dwóch wzajemnie prostopadłych
kierunkach, pionowym i poziomym, składająca się z modułu nadrzędnego (16) i ramy górnej (17) oraz z silnika głównego, przekładni i jednej gąsienicy głównej (14) zawierającej elektromagnesy (2)
usytuowane po dwa na każdym elemencie (6) gąsienicy (14) oraz

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 12 03

A1 (21) 401230 (22) 2012 10 16
(51) B26F 1/31 (2006.01)
B23K 26/14 (2006.01)
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(71) PPHU SPAWSTAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Środa Wielkopolska
(72) DYDYMSKI MICHAŁ
(54)	Urządzenie laserowe do obróbki metalu
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie laserowe do ob-

róbki metalu, a szczególnie obróbki długich elementów o płaskich powierzchniach. Urządzenia laserowe (20) do obróbki metalu wyposażone jest w układ sterujący (1), głowicę laserową (2)
o co najwyżej czterech osiach swobody, z których co najwyżej trzy
są do siebie prostopadłe. Urządzenie zawiera także co najmniej
jeden stół (3) z rusztem wykonanym z ułożonych w odstępach
równolegle kształtowników. W stole (3) osadzony jest co najmniej
jeden zestaw przystawkowy złożony z dwóch przystawek (9), z których jedna osadzona jest w stole (3) trwale, a druga osadzona jest
w stole (3) suwliwie poprzez zamocowaną do stołu (3) stałą prowadnicę (10). Położenie suwliwej przystawki (9) na prowadnicy (10)
jest ustalane siłownikiem (11) i korzystnie po ustaleniu blokowane
zaciskiem. Każda z przystawek (9) wyposażona jest w co najmniej
jeden obrotowy docisk (13). Dociski (13) przystawek (9) ustawionych
naprzeciw siebie są skierowane osiowo ku sobie i stanowią parę. Oś
obrotu docisku (13) jest osią pary docisków, natomiast obrót pary
docisków jest ustalany zębatym sprzęgłem napędzanym przez drugi siłownik (11).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 401237 (22) 2012 10 16
(51) B26F 1/31 (2006.01)
B23K 26/14 (2006.01)
(71) MIELCAREK ALICJA
ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY RAFI,
Gorzów Wielkopolski
(72) MIELCAREK ALICJA
(54)	Urządzenie do laserowej obróbki blach metalowych
(57) Urządzenie do laserowej obróbki blach metalowych zawie-

ra ruchomą głowicę laserową (1) na konstrukcji nośnej (2), system
zasilania (3) głowicy laserowej (1) i system sterowania (4) oraz
co najmniej dwa stoły (5) przeznaczone do obróbki tychże blach.
Stoły (5) są zamocowane w sztywnej konstrukcji nośnej (2) osadzonej na podłożu (7), przy czym każdy ze stołów (5) ma blokadę
położenia (8) i posiada ramę nośną (9) zamocowaną do konstrukcji nośnej (2). W ramie nośnej (9) osadzone są podpórki nośne (10),
a rama nośna (9) osadzona jest z kolei w konstrukcji nośnej (2) ruchomo. Rama nośna (9) jednego ze stołów (5) jest pusta w środku
i osadzona jest w konstrukcji nośnej (2) obrotowo. Sworznie z kolei
osadzone są w piaście łożysk (12) zamocowanych naprzeciwległe
w konstrukcji nośnej (2) w tej samej osi obrotu co sworznie, przy
krótszych bokach ramy nośnej (9). Do ramy nośnej (9) przy jej dłuższych bokach równolegle względem nich i równolegle względem
siebie zamocowane są prowadnice (15) po dwie na każdy dłuższy
bok. Prowadnice (15) przeciwległych dłuższych boków połączone
są poprzez przesuwne na prowadnicach (15) podpórki nośne (10)
mocowane względem siebie równolegle i równolegle względem
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płaszczyzny ramy nośnej (9). Po przeciwległych stronach ramy nośnej (9) znajdują się co najmniej po dwie podpórki nośne (10).
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 401227 (22) 2012 10 16
(51) B27C 9/00 (2006.01)
B03C 1/30 (2006.01)
(71) GRANBUD
SPÓŁKA JAWNA
GRZEGORZ, MARIA CZAPCZYK, Granowo
(72) LEWANDOWSKI MACIEJ
(54)	Zestaw urządzeń do przestrzennej obróbki drewna
lub materiałów drewnopochodnych
(57) Wynalazek ma zastosowanie przy produkcji detali o znacz-

nym stopniu złożoności kształtu oraz przy produkcji gotowych
przetworzonych produktów, złożonych z detali drewnianych lub
płyt wiórowych czy też płyt warstwowych lub sklejki. Zestaw urządzeń do przestrzennej obróbki drewna lub materiałów drewnopochodnych zawiera maszynę (1) do obróbki w czterech osiach swobody oraz maszynę (2) do obróbki w pięciu osiach swobody, system
podawczy (3) materiału i jednocześnie lub zamiennie system podawczy odpadu (4) oraz detektor metali (5), gdzie wraz z systemem
podawczym (3, 4), maszyny (1, 2) do obróbki jednocześnie bądź
zamiennie stanowią linię obróbczą obrabianego detalu. Zestaw
urządzeń zawiera co najmniej trzy indukcyjne detektory metali (5)
i połączony z detektorami metalu (5), przyporządkowanymi maszynie (1, 2) do obróbki - system koordynujący obieg (6) obrabianego
detalu. Każda maszyna (1, 2) do obróbki ma zamocowany detektor
metali (5) przed swym elementem roboczym (8) i za swym elementem roboczym (8), korzystnie w linii systemu podawczego (3, 4).
Jednocześnie maszyna (1, 2) do obróbki jest pomocniczo sterowana ewentualnym impulsem dowolnego z detektorów metali (5),
przyporządkowanego tej maszynie (1, 2) do obróbki.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 401198 (22) 2012 10 14
(51) B28D 1/26 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
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(71) DREWBET SPÓŁKA JAWNA
ELŻBIETA I DARIUSZ ROGACZEWSCY,
JOLANTA I ZBIGNIEW GRZYBOWIE, Zbrojewsko
(72) GRZYB ZBIGNIEW
(54) Sposób wytwarzania płytki i płytka
(57) Sposób wytwarzania płytki, polega na tym, że z nieutwardzo-

nej masy budowlanej, na przykład z masy betonowej, uzyskuje się
półfabrykat (1), którego wymiary są z góry ustalone poprzez dobranie odpowiedniej formy odlewniczej. Masa betonowa może zostać
wzbogacona o dodatkowe elementy (2), podnoszące np. walory
estetyczno-dekoracyjne czy parametry wytrzymałościowe produktu finalnego. Po zastygnięciu masy betonowej półfabrykat (1)
rozłupuje się na ciąg segmentów (3) i uzyskuje się nieregularną
strukturę chropowatej powierzchni (5) sąsiadujących ze sobą segmentów (3), która to chropowata powierzchnia (5) będzie stanowić
ozdobną i eksponowaną część gotowej elewacyjnej płytki (4). Następnie dzieli się każdy segment (3) na dwie części, a powierzchnie
powstające w wyniku rozcięcia segmentu (3) po jego podzieleniu
są stosunkowo gładkie. W opisany sposób powstają dwie przylegające do siebie płaskimi powierzchniami płytki (4). Odpowiadające
sobie dwie płytki (4) dwóch przylegających do siebie segmentów (3) stanowią po ich złożeniu klocek (7). Klocki (7), złożone z pary
płytek (4), stanowią stosunkowo regularne prostopadłościany.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 401224 (22) 2012 10 16
(51) B29C 45/14 (2006.01)
B65D 1/38 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
(71) BRANQ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słupsk
(72) BRAŃKA MIROSŁAW
(54) Sposób wytwarzania pojemników
z tworzyw sztucznych
(57) Sposób wytwarzania pojemników z tworzyw sztucznych,

w którym pojemniki formuje się w procesie formowania wtryskowego z mieszanki surowca podstawowego z surowcem odpadowym. Do mieszalnika (108) surowców doprowadza się surowiec
podstawowy (101) w postaci czystego granulatu polipropylenowego w ilości 60-70% wagowo oraz surowiec odpadowy (102) w postaci regranulatu odpadowego w postaci cząstek o rozmiarach
poniżej 1,3 mm i mniejszych od granulatu polipropylenowego,
w ilości od 30% do 40% wagowo, przy czym przed wymieszaniem
surowiec odpadowy ładuje się elektrostatycznie za pomocą generatora (106) wysokiego napięcia od 30 kV do 60 kV, a do mieszalnika doprowadza się powietrze podgrzane do temperatury od 35°C
do 40°C w wymienniku ciepła (115) przystosowanym do odzysku ciepła z maszyn wtryskowych (110, 111), mieszając surowce
(101, 102) do momentu ogrzania ich do temperatury od 30°C
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do 40°C, po czym podgrzaną mieszankę surowców podaje się
do maszyn wtryskowych (110, 111).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401228 (22) 2012 10 16
(51) B30B 9/32 (2006.01)
B30B 11/18 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POL-ZŁOM
HENRYK LESZCZYŃSKI, GRAŻYNA LESZCZYŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś
(72) LESZCZYŃSKI HENRYK
(54)	Urządzenie do przerobu złomu metalicznego
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przerobu złomu

metalicznego. Wynalazek ma zastosowanie w procesie recyklingu
odpadów metalowych o dużej jednorodności złoża podlegającego
przerobowi. Urządzenie do przerobu złomu metalicznego osadzone jest na podłożu (1). Zawiera ubijarkę (2) złomu metalicznego,
systemy: zasilania (3), sterowania (4), kompresji hydraulicznej (5),
a także wyposażony w co najmniej jeden siłownik (6). Komora prasowania (9) poprzedzona jest zagęszczaczem (12), wyposażonym
w komorę zasypową (13) i co najmniej dwa równoległe względem
siebie obrotowe walce zgniatające (14). Zagęszczacz (12) korzystnie
ma także przecinak (15), za którym korzystnie umieszczony jest taśmociąg (16) łączący zagęszczacz (12) z otworem załadowczym (7)
ubijarki (2). Walce zgniatające (14) umieszczone są jeden nad drugim u wylotu komory zasypowej (13), której dno (17) jest pochylone w stronę szczeliny (18) pomiędzy walcami zgniatającymi (14).
Walce zgniatające (14) na swym obwodzie posiadają równomiernie
rozmieszczone zabieraki (19) umieszczone na walcach zgniatających (14) liniowo wzdłuż nich lub naprzemiennie punktowo, a kierunek obrotów walców zgniatających (14) jest przeciwny i skierowany do wewnątrz ku ubijarce (2).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 401255 (22) 2012 10 16
(51) B32B 5/12 (2006.01)
B32B 5/26 (2006.01)
D04H 11/00 (2006.01)
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(71) SITARZ WIESŁAWA BOWI-STYL PW, Łódź
(72) SITARZ BOGDAN
(54) Włóknisty materiał wielowarstwowy
i sposób wytwarzania włóknistych materiałów
wielowarstwowych
(57) Włóknisty materiał wielowarstwowy, zawierający wiele

warstw równoległych nitek, przy czym każda z warstw równoległych nitek zawiera nitki ciągłe, ułożone równolegle względem
siebie w danej warstwie pod kątem innym niż kąt ułożenia nitek
w sąsiednich warstwach równoległych, nitek, charakteryzuje się
tym, że pomiędzy co najmniej dwoma warstwami (11, 12, 13, 14)
równoległych nitek znajduje się warstwa (21, 22, 23) nieuporządkowanych nitek, zawierająca nitki (31) o długości krótszej niż najmniejszy wymiar (s) płaszczyzny głównej warstwy i ułożone względem
siebie pod różnymi kątami.
(8 zastrzeżeń)
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(54) Szczelne połączenie między przedziałem
maszynowym, a kabiną maszynisty lokomotywy
(57) Przedmiotem wynalazku jest szczelne połączenie między
przedziałem maszynowym, a kabiną lokomotywy, które charakteryzuje się tym, że stanowi je moduł łącznikowy (1), umieszczony
między korpusem kabiny maszynisty (2), a korpusem przedziału
maszynowego (3), przy czym stanowi on profil w kształcie ceownika, zawierającego po wewnętrznej stronie uchwyty (4), którymi jest
zamocowany do korpusu przedziału maszynowego (3) i obejmującego jego krawędź (5) zakończoną uszczelką (6), natomiast z drugiej
strony moduł łącznikowy (1) zawiera uszczelkę krawędziową (7) stykającą się z krawędzią (8) korpusu kabiny maszynisty (2).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401341 (22) 2012 10 25
(51) B60P 1/28 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
(71) WIELTON
SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń
(72) KACZOR MACIEJ
(54) Skrzynia ładunkowa pojazdu ciężarowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest skrzynia ładunkowa pojaz-

A1 (21) 401268 (22) 2012 10 17
(51) B32B 27/12 (2006.01)
B32B 38/14 (2006.01)
B41J 3/32 (2006.01)
(71) STUDIO 55 M. SZCZERBA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Ględowo
(72) SZCZERBA MARCIN; SZCZERBA MAREK;
KRASSOWSKI SŁAWOMIR
(54)	Uszlachetnianie podgumowanych poliestrów
(57) Uszlachetnianie podgumowanych poliestrów powstałych

poprzez łączenie pomiędzy podgrzanymi wałkami tkaniny poliestrowej z folią gumową odwijanych z rulonów polega na tym,
że na podgumowaną tkaninę od strony podgumowanej nanoszona jest farba na bazie lateksu o grubości do 20 mikronów. Po czym
na zabarwioną tkaninę nanoszony jest lakier UV w wybranych
miejscach, utrwalany promieniami ultrafioletowymi, tworząc w ten
sposób wystające elementy 3D o wysokości od 1 do 2 mm na powierzchni podgumowanej. Umożliwia to nanoszenie informacji dla
niewidomych.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401322 (22) 2012 10 22
(51) B60J 10/00 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
(71) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR,
Poznań
(72) KRAWCZYK JACEK; JAKUSZKO WOJCIECH

du ciężarowego, przy czym konstrukcję ładunkowej skrzyni (1)
stanowią dolna płyta (2) z dwiema przeciwległymi belkami (3) oraz
boczne ścianki (4). Powierzchnia przekroju poprzecznego, wyznaczona przez obrys zewnętrzny belki (3) na końcu ładunkowej
skrzyni (1) (powierzchnia przekroju P1), jest większa, niż na początku
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ładunkowej skrzyni (1) (powierzchnia przekroju P2), przy czym przekrój ten ulega stopniowemu zmniejszeniu. Korzystne jest spełnienie warunku P1>P2 poprzez zmianę szerokości belki (3), to znaczy
spełnienie warunku: „a”>„c”, gdzie „a” oznacza szerokość belki (3)
na końcu ładunkowej skrzyni (1), zaś „c” - oznacza szerokość belki (3) na początku ładunkowej skrzyni (1). Natomiast odległość „b”
pomiędzy belkami (3) na końcu ładunkowej skrzyni (1) jest mniejsza lub równa odległości „d” między belkami (3) na jej początku.
Wzdłużne belki (3) łączone są ze sobą poprzecznymi wzmocnieniami (5). Przednia burta (6) ładunkowej skrzyni (1) jest zamontowana
na stałe, natomiast j ej tylna burta (7) jest uchylna.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401373 (22) 2012 10 26
(51) B60T 17/00 (2006.01)
B08B 15/00 (2006.01)
F16D 66/00 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa
(72) JAKUBOWSKI ANDRZEJ; PIJANOWSKI BOGUSŁAW;
KIERACIŃSKA ANNA
(54)	Urządzenie do redukcji emisji pyłów powstających
podczas hamowania pojazdu, wyposażonego
w hamulec tarczowy, i układ hamulcowy
zawierający takie urządzenie
(57) Urządzenie do redukcji emisji pyłów, powstających pod-

czas hamowania pojazdu, wyposażonego w hamulec tarczowy,
zwłaszcza pojazdu samochodowego, obejmujące nakładkę cierną
hamulca, posiadającą warstwę materiału ciernego zamocowanego
na płytce nośnej, przeznaczoną do mocowania do zacisku hamulcowego hamulca tarczowego od strony tarczy tego hamulca oraz
ssawkę przeznaczoną do łączenia przewodem pneumatycznym
ze źródłem podciśnienia, charakteryzuje się tym, że otwór ssący
ssawki znajduje się poza warstwą materiału ciernego (4d) nakładki
ciernej hamulca. Ponadto wynalazek obejmuje układ hamulcowy
pojazdu, wyposażonego w hamulec tarczowy, zwłaszcza pojazdu
samochodowego, który zawiera takie urządzenie, zawierające dodatkowo przewody pneumatyczne do łączenia ssawki (4), w szczególności poprzez szybkozłączkę (4a), ze źródłem podciśnienia korzystnie z kolektorem ssącym pojazdu.
(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 401374 (22) 2012 10 26
(51) B60T 17/00 (2006.01)
B08B 15/00 (2006.01)
F16D 66/00 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa
(72) JAKUBOWSKI ANDRZEJ; PIJANOWSKI BOGUSŁAW;
KIERACIŃSKA ANNA
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(54)	Urządzenie do redukcji emisji pyłów powstających
podczas hamowania pojazdu, wyposażonego
w hamulec bębnowy, i układ hamulcowy
zawierający takie urządzenie
(57) Urządzenie do redukcji emisji pyłów powstających podczas

hamowania pojazdu, wyposażonego w hamulec bębnowy, zwłaszcza pojazdu samochodowego, obejmujące szczękę hamulcową,
posiadającą warstwę materiału ciernego zamocowanego na podstawie szczęki, przeznaczoną do mocowania na nieruchomej tarczy
hamulca bębnowego od wewnętrznej strony bębna tego hamulca
oraz co najmniej jedną ssawkę, przeznaczoną do łączenia przewodem pneumatycznym ze źródłem podciśnienia, charakteryzuje się
tym, że otwór ssący ssawki znajduje się poza warstwą materiału
ciernego (3a) okładziny ciernej szczęki hamulca. Wynalazek ponadto obejmuje układ hamulcowy pojazdu, wyposażonego w hamulec bębnowy, zwłaszcza pojazdu samochodowego, zawierający
takie urządzenie, które zawiera dodatkowo przewody pneumatyczne do łączenia ssawki, w szczególności poprzez szybkozłącze (3d),
ze źródłem podciśnienia, korzystnie z kolektorem ssącym pojazdu.
(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 401273 (22) 2012 10 18
(51) B65B 29/02 (2006.01)
(71) TROCZYŃSKI MARCIN
RENE COFFEE PADS MAGMAR, Piła
(72) TROCZYŃSKI MARCIN
(54) Sposób wytwarzania opakowań porcjowanej kawy
i opakowanie porcjowanej kawy
(57) Wynalazek ma szczególne zastosowanie przy produkcji

jednorazowych, zunifikowanych saszetek do ciśnieniowych ekspresów zaparzających kawę. Sposób wytwarzania opakowań
porcjowanej kawy polega na maszynowym automatycznym wytwarzaniu tych opakowań (1) każdorazowo z dwóch pasów bibuły
nawiniętej na rolki. Z bibuły dolnej formuje się w maszynie nieckę,
skierowaną ku dołowi, zasysając bibułę powietrzem do gniazd maszyny, po czym napełnia się tak wytworzone dno opakowania (1)
kawą (2). Górną bibułą zamyka się uformowane opakowanie (1)
z wierzchniej strony, sklejając obwiedniowo obie warstwy bibuły
w obszarze zgrzewu (3) z porcją kawy (2) wewnątrz. Porcja kawy (2)
jest odmierzana i ubijana w niecce, a wytworzone opakowanie (1)
jest wycinane z bibułowej wstęgi, przy czym cięcie wykonuje się
na obwiedniowym zgrzewie (3). Nakłuwa się bibułę pochodzącą
z górnej rolki i niezależnie nakłuwa się bibułę pochodzącą z dolnej
rolki, przy czym wykonuje się co najmniej po jednym nakłuciu (7)
w każdej z nich w obszarze pojedynczego opakowania. Korzystnie
wykonuje się więcej nakłuć (7) na bibule górnej w stosunku do dolnej, a miejsca wykonania nakłuć (7) na sąsiednich bibułach mijają
się. Średnica nakłuć (7) jest korzystnie mniejsza od 1 mm. Przedmiotem wynalazku jest także opakowanie porcjowanej kawy, posiadające dodatkową perforację.
(14 zastrzeżeń)
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A1 (21) 401280 (22) 2012 10 19
(51) B65H 54/20 (2006.01)
B25J 18/02 (2006.01)
(71) CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa
(72) GRYGORCZUK JERZY; TOKARZ MARTA;
KĘDZIORA BARTOSZ; SEWERYN KAROL;
DOBROWOLSKI MARCIN; WAWRZASZEK ROMAN
(54) Napęd taśmy zwijanej oraz manipulator
(57) Przedmiotem wynalazku jest napęd taśmy zwijanej na ob-
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od średnicy pierścienia, natomiast pierścień na nasadce osadzony
jest korzystnie rozłącznie poprzez zacisk.
(8 zastrzeżeń)

rotowej szpuli, w którym taśma podstawowa (12) jest nawinięta
na wspólnej obrotowej szpuli (11) razem z taśmą pomocniczą (13)
tak, że w każdym zwoju taśma pomocnicza (13) jest ułożona na zewnątrz w stosunku do taśmy podstawowej (12), a ponadto taśma
pomocnicza (13) jest połączona z układem napędowym (14). Przedmiotem wynalazku jest również manipulator mechaniczny zawierający taśmę zwijaną z takim napędem.
(16 zastrzeżeń)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) 401238 (22) 2012 10 16
(51) B67C 11/00 (2006.01)
(71) TOKOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(72) KOŁA TOMASZ
(54)	Linia technologiczna
do wytwarzania wkładów zniczy
(57) Wynalazek ma zastosowanie w maszynowej wielkonakłado-

wej produkcji plastykowych, zalewanych stosownym wypełniaczem kubków, stosowanych jako wymienne jednorazowe wkłady
zniczowe. Linia technologiczna do wytwarzania wkładów zniczy
zawiera kolejno reaktor wybielający (1), zbiornik magazynujący (2),
nalewak dozujący (3), które połączone są ze sobą przesyłowymi
przewodami grzejnymi (4). Niezależnie względem poprzednio wymienionych urządzeń umieszczone są kolejno sortownik kubków (7)
i wklejarka (8) knotów do kubków, które połączone są taśmociągiem poprzez pozycjoner (10) i łączą się z poprzednio wskazanymi
urządzeniami poprzez nalewak dozujący (3). Nalewak dozujący (3)
wyposażony jest w tłocznię (11), zawory trójdrogowe (12) kranów
pneumatycznych (13), które umieszczone są na wspólnej ruchomej ramie (14), o ile kranów (13) jest większa ilość. Każdy kran (13)
na swej końcówce nasadzoną ma rozłącznie przelotową nasadkę,
wyposażoną na swym końcu, od zewnętrznej strony, w przelotowy pierścień. Średnica przelotowego pierścienia jest dopasowana
do wewnętrznej średnicy kubka wkładu. Przynajmniej zewnętrzne krańce pierścienia są giętkie, średnica nasadki jest mniejsza

A1 (21) 401203 (22) 2012 10 15
(51) C01G 7/00 (2006.01)
A61K 33/24 (2006.01)
(71) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce;
SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce;
SZCZEPANIAK ELWIRA, Kielce;
SZCZEPANIAK DOMINIKA, Kielce;
SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce
(72) SZCZEPANIAK STANISŁAW; SZCZEPANIAK REMIGIUSZ;
SZCZEPANIAK ELWIRA; SZCZEPANIAK DOMINIKA;
SZCZEPANIAK MONIKA
(54) Wodorozpuszczalne,stabilne kompleksy złota(III),
sposób otrzymywania wodo rozpuszczalnych,
stabilnych kompleksów złota(III) i ich zastosowanie
(57) Przedmiotem zgłoszenia są stabilne kompleksy złota(III) - sty-

mulatory zdrowia i urody człowieka, które mogą znaleźć zastosowanie w kosmetyce, medycynie estetycznej, a także jako suplementy diety i środki farmaceutyczne. Wodorozpuszczalne,
stabilne kompleksy złota(III) przedstawione są ogólnym wzorem:
[MeAuCl4]x * [ClO2]y * [MeCl]z, gdzie x i y niezależnie od siebie
przyjmują wartość od 1 do 10, z przyjmuje wartość większą od 10,
a Me jest jednowartościowym metalem alkalicznym, korzystnie
sodem. Sposób otrzymywania wodorozpuszczalnych, stabilnych
kompleksów złota(III) charakteryzuje się tym, że klastry złota wielokrotnie roztwarza się chemicznie, korzystnie w kwasie solnym (HCl)
w obecności przynajmniej 10 molowego nadmiaru chlorków jedno
wartościowych metali alkalicznych i każdorazowo odparowuje się
do sucha, aż do uzyskania wielkości klastrów poniżej 1 nanometra,
korzystnie mono-dijonów złota(III), a następnie w roztworze wodnym reaguje się z chloranem(III) jednowartościowego metalu alkalicznego w stosunku molowym od 1 do 10 do 10 do 1.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401266 (22) 2012 10 17
(51) C01G 39/00 (2006.01)
C01G 41/00 (2006.01)
C01G 51/00 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
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(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,
Szczecin
(72) TOMASZEWICZ ELŻBIETA; DĄBROWSKA GRAŻYNA
(54) Oksysól w dwuskładnikowym układzie
wolframianu(VI) metalu-molibdenianu(VI)
pierwiastka ziem rzadkich i sposób wytwarzania
oksysoli w dwuskładnikowym układzie
wolframianu(VI) metalu-molibdenianu(VI)
pierwiastka ziem rzadkich
(57) Oksysól w dwuskładnikowym układzie wolframianu(VI) me-

talu-molibdenianu(VI) pierwiastka ziem rzadkich, charakteryzuje
się tym, że układ dwuskładnikowy oznacza wolframian(VI) kobaltu(II)-molibdenian(VI) prazeodymu(III) lub molibdenian(VI)
neodymu(III) lub molibdenian(VI) samaru(III) lub molibdenian(VI)
europu(III) lub molibdenian(VI) gadolinu(III) lub molibdenian(VI)
terbu(III) lub molibdenian(VI) dysprozu(III), a oksysól ma ogólny wzór
CoRE2MoWO10 gdzie RE oznacza prazeodym lub neodym lub samar
lub europ lub gadolin lub terb lub dysproz. Sposób wytwarzania
oksysoli w dwuskładnikowym układzie wolframianu(VI) metalu-molibdenianu(VI) pierwiastka ziem rzadkich, polegający na mieszaniu,
ujednoradnianiu i wygrzewaniu otrzymanych mieszanin, charakteryzuje się tym, że wolframian(VI) kobaltu(II) miesza się z molibdenianem(VI) prazeodymu(III) lub molibdenianem(VI) neodymu(III)
lub molibdenianem(VI) samaru(III) lub molibdenianem(VI) europu(III)
lub molibdenianem(VI) gadolinu(III) lub molibdenianem(VI) terbu(III)
lub molibdenianem(VI) dysprozu(III) w stosunkach molowych w %
jak 50:50. Mieszaniny ogrzewa się w temperaturze 800-1000°C,
najlepiej w 8 etapach po 12 godzin każdy. Po każdym etapie próbki
schładza się wolno do temperatury otoczenia, otrzymując produkt
o wzorze CoRE2MoWO10 gdzie RE oznacza prazeodym lub neodym
lub samar lub europ lub gadolin lub terb lub dysproz.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401327 (22) 2012 10 23
(51) C02F 11/06 (2006.01)
(71) SAPLING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski
(72) KOMOROWSKI ARTUR; HERMANN JANUSZ
(54) Sposób pogłębionego utleniania osadów gnilnych
i urządzenie do pogłębionego utleniania
osadów gnilnych
(57) Przedmiotem wynalazku są: sposób pogłębionego utleniania

osadów gnilnych i urządzenie do pogłębionego utleniania osadów
gnilnych, przeznaczone do stosowania w osadnikach gnilnych przydomowych oczyszczalni ścieków lub innych, podobnych technologicznie oczyszczalni ścieków. Sposób polega na tym, że w osadniku gnilnym umieszcza się pionową rurę mieszającą (1), której wlot
znajduje się w pobliżu dna osadnika gnilnego, a której górny wylot
znajduje się poniżej poziomu ścieków. Następnie we wnętrzu rury
mieszającej wytwarza się emulsję powietrze - ścieki. Nad umieszczoną w rurze mieszającej (1) dyszą powietrzną (11) do ścieków
podaje się utleniacz w formie płynnej, korzystnie z dodatkiem katalizatora. Bazową część urządzenia stanowi wspornik (3) z ramionami poziomymi (3’), którymi urządzenie jest opierane na obrzeżu
otworu rewizyjnego osadnika gnilnego i z ramionami pionowymi (3’’), w których osadzona jest rura mieszająca (1), zamocowana
w ramionach (3’’) za pomocą obejmy ze śrubą (9). Wewnątrz rury
mieszającej (1) umieszczona jest dysza powietrzna (11) i ponad
nią umieszczona jest też dysza dozująca (6), którą ze zbiornika (10)
poprzez elastyczny przewód (5) podawany jest utleniacz. Dysza
powietrzna (11) jest połączona elastycznym przewodem (8) z zaworem regulacyjnym (7), do którego z zewnętrznego urządzenia
podawane jest sprężone powietrze. Rura mieszająca (1) zamocowana jest w ramionach (3’’) wsporników (3) suwliwie, przy czym położenie rury mieszającej (1) w stosunku do wsporników ramion (3’’)
jest blokowane obejmą ze śrubą (9) - w ten sposób ustawia się położenie rury w stosunku do dna osadnika tak, aby dolny wlot rury (1)
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znajdował się w pewnej odległości od dna, a górny wylot - ponad
powierzchnią ścieków.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 401329 (22) 2012 10 23
(51) C02F 11/18 (2006.01)
(71) BRODZIAK ZYGFRYD, Tarnowskie Góry;
CIEŚLA MARIAN, Bobrowniki
(72) BRODZIAK ZYGFRYD; CIEŚLA MARIAN
(54)	Urządzenie do termicznego przetwarzania
osadów ściekowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaczone

do termicznego przetwarzania osadów ściekowych w celu nadania
im charakteru użytkowego. Polega ono na zastosowaniu modułów (1) złożonych z rur zewnętrznych (3) i rur wewnętrznych (4) ze ślimakami (5) transportującymi osad. Kilka takich modułów jest połączonych ze sobą w układzie pionowym za pomocą łączników (2)
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przemiennie tak, że pod zaślepką (7) jednego modułu znajduje się
napęd (6) innego modułu. Najwyżej położony moduł dodatkowo
jest wyposażony w wsyp (9), a najniżej położony moduł w wysyp (10) przetwarzanego osadu, natomiast moduł środkowy jest
wyposażony w nagrzewnicę (11). Urządzenie ma również niezależny obieg ciepła wytwarzanego w nagrzewnicy (11) rozprowadzany
za pomocą króćców (12) i łączników (2).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401272 (22) 2012 10 18
(51) C04B 18/04 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
E01C 7/00 (2006.01)
(71) FIRMA HALLER
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(72) HALLER DE HALLENBURG CEZARY MICHAŁ;
PAWLAK DANUTA
(54) Wyrób budowlany do robót ziemnych
dla budownictwa zwłaszcza komunikacyjnego,
kubaturowego i hydrotechnicznego
(57) Wyrób budowlany do robót ziemnych dla budownictwa,

zwłaszcza komunikacyjnego, kubaturowego oraz budownictwa
hydrotechnicznego, charakteryzuje się tym, że składa się z kilku
składników, takich jak kruszywo, składniki fluidalne oraz ewentualnie dodatki ulepszające. Przedmiotem zgłoszenia jest również
sposób wytwarzania wyrobu budowlanego do robót ziemnych
charakteryzuje się tym, że produkuje się go w instalacjach i urządzeniach stacjonarnych lub mobilnych, poprzez dozowanie kruszywa oraz składników fluidalnych i ewentualnie dodatków ulepszających, a następnie jednorodne wymieszanie wszystkich składników
ze sobą.
(15 zastrzeżeń)

A3 (21) 401284 (22) 2012 10 19
(51) C04B 35/047 (2006.01)
C04B 35/36 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/76 (2006.01)
C04B 28/06 (2006.01)
C09K 5/14 (2006.01)
(61) 382753
(71) RĘKA JACEK, Kraków
(72) RĘKA JACEK
(54)	Kompozyt akumulacyjny
(57) Kompozyt akumulacyjny składa się z kruszyw akumulacyj-

nych, osnowy i zbrojenia. Zawiera 10-97% kruszywa akumulacyjnego w postaci tlenków metali z bloku „d”, a zwłaszcza żelaza, chromu,
manganu lub mieszaniny tlenków metali, a zwłaszcza rud chromu
i żelaza. Osnowa zawiera 0-98% mikrokruszywa akumulacyjnego
w postaci tlenków metali z bloku d, a zwłaszcza żelaza, chromu,
manganu lub mieszaniny tlenków metali, a zwłaszcza rud chromu
i żelaza oraz 2-100% spoiwa.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401252 (22) 2012 10 16
(51) C05F 17/02 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) HRYB WOJCIECH
(54) Sposób intensyfikacji procesu kompostowania
oraz instalacja dogrzewania pryzmy podczas
procesu kompostowania
(57) Sposób intensyfikacji procesu kompostowania polega
na tym, że w trakcie trwania procesu kompostowania mierzy się
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temperaturę dla każdej z pryzm kompostowych (3), korzystnie
za pomocą czujników temperatury, przy czym, gdy temperatura
w pryzmie spadnie poniżej zadeklarowanej temperatury minimalnej (Tmin), korzystnie poniżej 20°C, pryzmę dogrzewa się dostarczając ciepło do czasu przekroczenia zadeklarowanej temperatury
optymalnej (T0) korzystnie 55°C. Instalacja dogrzewania pryzmy
podczas procesu kompostowania charakteryzuje się tym, że składa się z podłogi (1) zawierającej rury (2) umieszczonej pod pryzmą
kompostową (3) z zespołu sterowniczo-pompowego (5) połączonego rurami(2) z kolektorami słonecznymi (6), z elektrozaworów (7)
umieszczonych pomiędzy rurami (2) a zespołem sterowniczo-pompowym (5) oraz czujników temperatury (8) korzystnie umieszczonych we wnętrzu pryzmy kompostowej (3).
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 401251 (22) 2012 10 16
(51) C07C 67/08 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) NOWICKI JANUSZ; NOSAL HANNA;
MOSIO-MOSIEWSKI JAN
(54) Sposób otrzymywania estrów metylowych kwasów
tłuszczowych
(57) Sposób otrzymywania estrów metylowych kwasów tłusz-

czowych polega na tym, że do 1 części molowej oleju roślinnego
i 5-15 części molowych alkoholu C1-C2 dodaje się zasadową ciecz
jonową w których kationami są kationy metyloalkiloimidazoliniowe zawierające podstawnik posiadający jedną lub więcej grup hydroksylowych, a anionami są aniony wodorotlenowe, w ilości 7-13%
wagowych w stosunku do użytego oleju, po czym stale mieszając
ogrzewa się do temperatury 50-80°C i w tych warunkach kontynuuje się mieszanie przez 2-8 godzin. Następnie całość schładza się
do temperatury pokojowej, zatrzymuje się mieszanie, oddziela się
fazę górną zawierającą estry metylowe kwasów tłuszczowych.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 401345 (22) 2012 10 25
(51) C07D 491/22 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa;
NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa
(72) KOZERSKI LECH; KAWĘCKI ROBERT;
NAUMCZUK BEATA; HYZ KAROLINA;
BOCIAN WOJCIECH; SITKOWSKI JERZY;
BEDNAREK ELŻBIETA; WIKTORSKA KATARZYNA;
LUBELSKA KATARZYNA
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(54) Pochodne kamptotecyny,
sposób ich otrzymywania i zastosowanie
(57) Przedmiotem wynalazku są rozpuszczalne w wodzie po-

chodne kamptotecyny o wzorze ogólnym (I), ich synteza, związki
pośrednie o wzorze ogólnym (II) i (III) oraz ich zastosowanie do wytwarzania leków przeciwnowotworowych.
(13 zastrzeżeń)
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wartość całkowitą od 1 do 9, a Me jest jednowartościowym kationem z grupy I układu okresowego. Sposób otrzymywania wodnych
roztworów kompleksowych związków srebra(I) i cynku(II) charakteryzuje się tym, że do wody dodaje się w sposób ciągły lub porcjami, w dowolnej kolejności cytrynian boru lub jego sole, związki
wprowadzające kationy grupy I układu okresowego, oraz rozpuszczalne i/lub nierozpuszczalne w wodzie związki srebra(I) i związki
cynku(II) w stosunku molowym od 1:1:1 do 10:1:30, w temperaturze
od 0 do 100°C.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401332 (22) 2012 10 23
(51) C07F 3/06 (2006.01)
C30B 7/14 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,
Szczecin
(72) MICHALKIEWICZ BEATA; SZKLARZEWICZ JANUSZ;
SKORUPIŃSKA BEATA
(54) Sposób wytwarzania
poli-{heksa-μ-mrówczanocynkanu
metyloamonowego}
(57) Sposób wytwarzania związku poli-{heksa-μ-mrówcza-

nocynkanu metyloamonowego} o wzorze [Zn(μ-CHO2)6]n •
• nCH3NH3+ - charakteryzuje się tym, że jako substraty stosuje się
sześciowodny azotan cynku -(Zn(NO3)2 • 6H2O), kwas 1,4-benzenodikarboksylowy (C8O4H6, H2BDC), nadtlenek wodoru (H2O2)
i DMF wchodzące w skład mieszaniny reakcyjnej i reagujące ze sobą
w temperaturze wrzenia tej mieszaniny, a krystalizację produktu
prowadzi się w temperaturze pokojowej, pod ciśnieniem atmosferycznym.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 401223 (22) 2012 10 16
(51) C07F 1/10 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
(71) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce;
SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce;
SZCZEPANIAK ELWIRA, Kielce;
SZCZEPANIAK DOMINIKA, Kielce;
SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce;
ZALEWSKA ANETA, Kielce
(72) SZCZEPANIAK STANISŁAW; SZCZEPANIAK REMIGIUSZ;
SZCZEPANIAK ELWIRA; SZCZEPANIAK DOMINIKA;
SZCZEPANIAK MONIKA; ZALEWSKA ANETA
(54) Wodne roztwory cytrynianowo-boranowych
kompleksów srebra(I) i cynku(II) oraz sposób
otrzymywania wodnych roztworów cytrynianowo-boranowych kompleksów srebra(I) i cynku(II)
(57) Przedmiotem wynalazku są wodne roztwory cytryniano-

wo-boranowych kompleksów srebra(I) i cynku(II) oraz sposób
otrzymywania nowych wodnych roztworów kompleksowych
związków srebra i cynku z cytrynianem boru. Wodne roztwory cytrynianowo-boranowych kompleksów srebra(I) i cynku(II) z cytrynianem boru w postaci roztworów wodnych o ogólnych wzorach:
[Ag]m+ • [C18H15-(p+r)BO21]np- + rMe+, [Zn]s2+ • [C18H15-(p+r)BO21]np- + rMe+
lub [Ag]m+ • [Zn]s2+ • [C18H15-(p+r)BO21]np- + rMe+ gdzie m i n niezależnie od siebie przyjmują wartość od 1 do 3, s przyjmuje wartość
od 1 do 10, p jest liczbą całkowitą z zakresu od 1 do 9, r przyjmuje

A1 (21) 401333 (22) 2012 10 24
(51) C07F 3/06 (2006.01)
C30B 7/14 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,
Szczecin
(72) MICHALKIEWICZ BEATA; SZKLARZEWICZ JANUSZ;
SKORUPIŃSKA BEATA
(54) Nowy związek metaloorganiczny typu MOF
oraz sposób otrzymywania
nowego związku typu MOF
(57) Nowy związek metaloorganiczny typu MOF ma wzór su-

maryczny C8.50H3.50O7Zn1.50 i charakteryzuje się dwiema koordynacjami cynku - oktaedryczną i tetraedryczną. Sposób otrzymywania związku metaloorganicznego typu MOF polegający
na krystalizacji z roztworu sześciowodnego azotanu cynku i kwasu
1,4-benzenodikarboksylowego, charakteryzuje się tym, że sześciowodny azotan cynku, kwas 1,3,5-benzenotrikarboksylowy
i kwas 1,4-benzenodikarboksylowym rozpuszcza się w dimetyloformamidzie, następnie roztwór pozostawia się do momentu
krystalizacji związku o wzorze C8.50H3.50O7Zn1.50, przy czym reakcję
i proces krystalizacji prowadzi się w temperaturze pokojowej, pod
ciśnieniem atmosferycznym. Stosuje się ułamek molowy kwasu
1,4-benzenodikarboksylowego w zakresie od 5 10 -5 do 5 10 -1, ułamek molowy kwasu 1,3,5-benzenotrikarboksylowego w zakresie
od 5 10 -5 do 5 10 -1, zaś ułamek molowy uwodnionego azotanu cynku w zakresie od 1 10 -5 do 9 10 -1.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 401246 (22) 2012 10 16
(51) C07F 7/18 (2006.01)
C09K 17/36 (2006.01)
C04B 41/49 (2006.01)
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(71) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź;
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) STAŃCZYK WŁODZIMIERZ; KURJATA JAN;
WIJAS KRYSTYNA; LEFIK MAREK;
WOJCIECHOWSKI MAREK; BARYŁA PATRYCJA
(54) Sposób wytwarzania alkoksysilanów,
mieszanina hydrofobizująco-modyfikująca
oraz sposób jej wytwarzania
(57) Sposób wytwarzania metyloalkoksysilanów wolnych

od chlorowodoru oraz ich wodnych emulsji polega na tym, że reakcję alkoholizy chlorosilanów dwu- (Me2SiCl2), trój- (MeSiCl3) oraz
monofunkcyjnych (Me3SiCl) prowadzi się z tzw. „odwrotnym wkraplaniem” (dodawanie chlorosilanu do alkoholu pod powierzchnię
cieczy) do otrzymania odpowiednich alkiloalkoksysilanów. Powstający w wyniku alkoholizy chlorowodór jest usuwany ze środowiska
ciekłego i pochłaniany w wodzie, stanowiąc pożyteczny produkt
uboczny, techniczny kwas solny. Mieszanina hydrofobizująco-modyfikująca jako preparat w generowanej in situ emulsji wodnej składa się z alkiloalkoksysilanów (100-90%), dimerów (10-0%), środka
powierzchniowo czynnego i emulgatora, korzystnie soli sodowej
siarczanowanego adduktu tlenku etylenu do alkoholu tłuszczowego o C12÷C15 i wzorze ogólnym R-O-(C2H4O)3-SO3Na, R=CnH2n+1,
n=12÷15 (sulforokanol L-327). Przedmiotem wynalazku jest również
sposób wytwarzania mieszaniny hydrofobizująco-modyfikującej
w postaci wodnych emulsji.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 401200 (22) 2012 10 15
(51) C08F 220/32 (2006.01)
C08F 2/44 (2006.01)
C08K 5/47 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C09J 133/14 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,
Szczecin;
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,
Bydgoszcz
(72) KABATC JANINA; CZECH ZBIGNIEW;
JUREK KATARZYNA; KOWALCZYK AGNIESZKA
(54) Sieciowalna promieniowaniem UV kompozycja
polimerowa
(57) Sieciowalna promieniowaniem UV kompozycja polimerowa,
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tionowy fotoinicjator stanowi pochodna 2-metylobenzotiazolu
o wzorze 1, gdzie n jest od 1 do 6, przy czym stężenie kationowego
fotoinicjatora wynosi od 0,1% wagowych do 10,0 wagowych w odniesieniu do całkowitej masy fotoreaktywnego kopolimeru (met)
akrylanowego.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401233 (22) 2012 10 16
(51) C08J 5/10 (2006.01)
B29C 70/40 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 21/02 (2006.01)
(71) AP PLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(72) PAWLAK ANDRZEJ
(54) Sposób wytwarzania kompozytowej deski
formowanej i kompozytowa deska formowana
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kompozy-

towej deski formowanej (1) i kompozytowa deska formowana (1)
mająca zastosowanie do układania nawierzchni zasadniczo na zewnątrz budynków, szczególnie na tarasach, podestach, ciągach
komunikacyjnych, placach zabaw, ale także w obiektach przemysłowych. Kompozytowa deska formowana (1) wykonana jest
z kruszywa gumowego łączonego z lepiszczem poliuretanowym
do postaci jednorodnego kompozytu gumowo-poliuretanowego (2) uformowanego w zadany kształt i określoną wysokość. Kompozycja gumowo-poliuretanowa (2) jest połączona z kompozytem
wykonanym z tworzywa sztucznego i materiału organicznego posiadającego strukturę włóknistą. Połączenie jest połączeniem trwałym w obszarze złącza (4), a w pozostałym stycznym obszarze (5)
jest korzystnie nietrwałe. Złącze ma kształt litery V lub litery Y lub
odwróconej litery Δ, stanowiącej materiałowy wypust kompozytu
organiczno-tworzywowego (3) w głąb kompozytu gumowo-poliuretanowego (2). Przedmiotem wynalazku jest także sposób jej wytwarzania.
(16 zastrzeżeń)

zawiera fotoreaktywne kopolimery (met)akrylanowi, które stanowią produkt reakcji 50 do 95% wagowych alkilanowych monomerów (met)akrylanowych, zawierających od 1 do 12 atomów węgla
w łańcuchu bocznym grupy alkilowej z 5 do 50% wagowych monomerów zawierających grupy epoksydowe i z 0 do 20% wagowych
monomerów (met)akrylanowych zawierających grupy hydroksylowe, przy czym stężenie wszystkich monomerów fotoreaktywnego
kopolimeru (met)akrylanowego wynosi 100% wagowych oraz kationowe fotoinicjatory. Kompozycja charakteryzuje się tym, że ka-

A1 (21) 401356 (22) 2012 10 26
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
B29C 69/00 (2006.01)
B65D 81/24 (2006.01)
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(71) EUROCAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Strzebielino
(72) SZYMCZAK PIOTR
(54) Sposób wytwarzania opakowaniowej folii
spożywczej APET z udziałem recyklatów
(57) Sposób wytwarzania opakowaniowej folii spożywczej APET

z udziałem recyklatów polega na tym, że całość surowca wtórnego
w postaci płatków PET na początku linii wytwórczej podsusza się
przed podaniem do dalszego procesu technologicznego. Z kolei
wstępnie podsuszone płatki surowca wtórnego krystalizuje się
i poddaje dekontaminacji pod ciśnieniem 3mbar, w temperaturze
180°C. Tak przygotowany surowiec wtórny podaje się do pierwszego ekstrudera wytłaczającego warstwę rdzeniową folii. Natomiast
do drugiego ekstrudera podaje się surowiec pierwotny typu virgin
PET. Surowce w ekstruderach ogrzewa się do temperatury od 260°C
do 285°C, a następnie roztopione tworzywo filtruje się i podaje się
do głowicy wylewającej, której temperatura wynosi 270°C. Materiał
z głowicy wylewany jest płaskim strumieniem na cylindry chłodzące, które formują strukturę folii. Udział surowca wtórnego w postaci
recyklatu płatka PET w całości wytworzonej folii wynosi do 57% wagowych.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 401343 (22) 2012 10 25
(51) C08K 3/34 (2006.01)
C08K 5/3492 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C09K 21/02 (2006.01)
C09K 21/10 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08L 77/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO,
Warszawa;
ZAKŁADY CHEMICZNE ALWERNIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia
(72) LEGOCKA IZABELLA; JANKOWSKI PIOTR;
KIJOWSKA DOROTA; GÓRECKA EWA;
WANTUCH WIESŁAW; CHOLEWA JANUSZ;
FIGURA MARCIN; URBAŃCZYK LESZEK;
ZORSKA EDWARDA; LENAR JANUSZ;
LASEK BARTŁOMIEJ
(54) Sposób wytwarzania hybrydowego antypirenu
do poliamidu
(57) Sposób wytwarzania hybrydowego antypirenu do poliami-

du polega na tym, że melaminę i haloizyt dysperguje się w wodzie
do uzyskania jednorodnej mieszaniny, po czym dodaje się kwas cyjanurowy i prowadzi się reakcję w temperaturze poniżej temperatury wrzenia wody. Następnie usuwa się wodę i wysuszony produkt
poddaje się mieleniu na proszek.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401199 (22) 2012 10 15
(51) C08K 5/47 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,
Szczecin;
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,
Bydgoszcz
(72) KABATC JANINA; CZECH ZBIGNIEW; JUREK KATARZYNA;
KOWALCZYK AGNIESZKA
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(54)	Zastosowanie pochodnych 2-metylobenzotiazolu
jako kationowych fotoinicjatorów do sieciowania
fotoreaktywnych kopolimerów poliakrylanowych
(57) Wynalazek dotyczy zastosowania pochodnych 2-metylo-

benzotiazolu o wzorze 1, gdzie: n zawiera się w przedziale od 1 do 6,
jako kationowych fotoinicjatorów do sieciowania fotoreaktywnych
kopolimerów poliakrylanowych.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401231 (22) 2012 10 16
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)
C08K 5/103 (2006.01)
E04F 21/00 (2006.01)
B05C 17/02 (2006.01)
(71) KAEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Baranowo
(72) KOWALEWSKI PIOTR
(54) Sposób wytwarzania drobnych narzędzi
budowlanych i kompozycja do wytwarzania
narzędzi budowlanych
(57) Sposób wytwarzania drobnych narzędzi budowlanych pole-

ga na doborze bazowych składników kompozycji, ekstrudowaniu
ich, domieszkowaniu wypełniacza do kompozycji, mieszaniu składników ze sobą, z czego czynności te wykonane są przed ciśnieniowym podaniem kompozycji w ustalonej temperaturze do formy
i wytworzeniem półproduktu podczas okresu zestalania, następnie łączeniu półproduktu z pałąkiem osadczym, ewentualnym
osadzeniu na pałąku osadczym okładzinowanego walca obrotowego, gdzie półproduktem jest rękojeść narzędzia budowlanego.
Przedmiotem wynalazku jest również kompozycja do wytwarzania narzędzi budowlanych, której bazowym składnikiem jest PP
i/lub PE i/lub elastomery tychże, zawierająca dodatkowo domieszki przynajmniej w postaci wypełniacza, charakteryzująca się tym,
że wypełniaczem jest wypełniacz naturalny, a domieszką jest także
olej roślinny w proporcji objętościowej od 0,5 promila do 5 promili w stosunku do bazowego składnika, przy czym wypełniacz jest
domieszkowany w proporcji do 55 procent objętości całkowitej
kompozycji.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 401215 (22) 2012 10 15
(51) C09D 5/00 (2006.01)
C09D 7/00 (2006.01)
(71) AZOLA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(72) PIETRZYK RYSZARD
(54) Sposób naprawy renowacyjnej elementów
lakierowanych
(57) Sposób naprawy renowacyjnej elementów lakierowanych,
w szczególności elementów karoserii pojazdów, charakteryzuje się
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tym, że na oczyszczony element nanosi się warstwę podkładową,
lakier bazowy i lakier bezbarwny. Jako warstwę podkładową stosuje
się mieszankę wypełniacza z utwardzaczem w stosunku 7:1, którą
nanosi się natryskowo, po czym suszy się wypełniony element
przy użyciu promienników podczerwieni. Z kolei nanosi się lakier
bazowy kolorowy w dwóch warstwach, przy czym drugą warstwę
nanosi się na pierwszą warstwę techniką mokro-na-mokro w ilości
50% lakieru zastosowanego do pierwszej warstwy i w odległości
o 50% większej od pierwszej warstwy. Następnie na wysuszony lakier bazowy natryskuje się mieszankę lakieru bezbarwnego
z utwardzaczem w stosunku 3:1, którą suszy się w komorze suszarniczej w temperaturze od 60°C do 65°C.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401245 (22) 2012 10 16
(51) C09J 177/06 (2006.01)
C09J 123/00 (2006.01)
C09J 125/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ,
Warszawa
(72) LEGOCKA IZABELLA; MIRKOWSKI KRZYSZTOF;
NOWICKI ANDRZEJ; PRZYBYTNIAK GRAŻYNA
(54)	Klej termotopliwy
do klejenia polietylenu i innych poli(alfa-olefin),
zwłaszcza do izolacji złączy
preizolowanych rur ciepłowniczych,
oraz sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest klej termotopliwy do klejenia

polietylenu i innych poli(alfa-olefin), zwłaszcza do izolacji złączy
preizolowanych rur ciepłowniczych, oraz sposób wytwarzania
kleju o wysokiej adhezji do powierzchni polietylenu dużej, średniej i małej gęstości, standardowego i/lub usieciowanego różnymi metodami, jak również innych poli(alfa-olefin). Klej otrzymuje
się przez homogenizację dwóch komponentów: poliamidowego
i na bazie amorficznych poliolefin. Komponent poliamidowy wytwarza się przez polikondensację dimerów kwasów tłuszczowych
o 36 atomach węgla w cząsteczce w mieszaninie z kwasami dikarboksylowymi o 6-12 atomów węgla w cząsteczce i kwasami
monokarboksylowymi zawierającymi 2 do 18 atomów węgla
w cząsteczce oraz mieszaniny diamin alifatycznych zawierających
od 2 do 10 atomów węgla w cząsteczce z diaminami heterocyklicznymi, korzystnie piperaziną, przy czym stosuje się nadmiar molowy
amin wynoszący 1-20% molowych. Polikondensację prowadzi się
w temperaturze stopniowo rosnącej od 140 do 250°C, a na końcu reakcję prowadzi się pod obniżonym ciśnieniem. Komponent
na osnowie amorficznych poliolefin wytwarza się przez stopienie
w ogrzewanym mieszalniku alifatycznej żywicy węglowodorowej,
ciekłej aromatycznej żywicy węglowodorowej; kopolimeru etylenu
i octanu winylu, utlenionego wosku polietylenowego, poliizobutylenu oraz modyfikowanego kwasem cytrynowym glinokrzemianu
warstwowego haloizytu. Po całkowitej homogenizacji klej wylewa
się bezpośrednio na podłoże, lub konfekcjonuje standardowymi
metodami. Otrzymany klej wykazuje wytrzymałość na oddzieranie spoiny: polietylen HDPE - usieciowany polietylen LDPE ponad
50 N/cm. Temperatura nakładania kleju wynosi 155-165°C.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 401296 (22) 2012 10 19
(51) C09K 8/46 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
(71) KOPALNIA WAPIENIA MORAWICA
SPÓŁKA AKCYJNA, Morawica
(72) DĄBEK JÓZEF; KRZAK ARTUR; STĘPIEŃ MICHAŁ
(54) Substancja do wypełniania i doszczelniania,
zwłaszcza wyrobisk górniczych
(57) Substancja, do wypełniania i doszczelniania, zwłaszcza wyrobisk górniczych, w skład której wchodzą popioły elektrowniane
oraz woda charakteryzuje się tym, że zawiera kamień wapienny
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w proporcji: woda: pyły lotne: kamień wapienny 1:1:0,5-2,5. Kamień
wapienny ma granulację 0-10 mm, korzystnie 0-2 mm.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401369 (22) 2012 10 27
(51) C10B 53/00 (2006.01)
(71) DUDEK & KOSTEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(72) KOSTEK STANISŁAW, US
(54) Sposób pirolizy materiałów i urządzenie
do pirolizy materiałów
(57) Urządzenie do pirolizy materiału wsadowego zawierającego

związki węgla i wodoru składa się z wydłużonego naczynia do pirolizy (112) z wlotem (114) do wprowadzania materiału wsadowego
i wylotem (116) do odprowadzania produktów pirolizy, przenośnika (118) do ciągłego przenoszenia materiału wsadowego i produktów jego pirolizy przez naczynie do, pirolizy (112) w kierunku
od wlotu (114) do wylotu (116), elementów grzejnych (136) do utrzymywania temperatury w naczyniu do pirolizy (112) na poziomie
wystarczającym do spirolizowania przynajmniej części materiału
wsadowego. Elementy grzejne (136) stanowi wiele rzędów grzałek
przytwierdzonych do zewnętrznej ściany naczynia do pirolizy.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 401240 (22) 2012 10 16
(51) C10B 53/02 (2006.01)
(71) TIMEX
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) BIS ZBIGNIEW; BORECKI ROMAN;
SKŁODOWSKI ANDRZEJ
(54) Sposób i urządzenie do uwęglania biomasy
(57) Sposób uwęglania biomasy charakteryzuje się tym, że roz-

drobnioną biomasę z górnego zasobnika (3) poprzez hermetyczną
śluzę (4) bez dostępu powietrza wprowadza się z regulowaną prędkością do wnętrza reaktora (1), gdzie opadające w dół pionowej kolumny susząco-podgrzewającej (2) w sposób grawitacyjny cząstki
biomasy poddaje się ciągłemu mieszaniu z unoszeniem w wyniku
obrotów mieszadła mieszająco-wznoszącego (9) oraz suszeniu
przez przenikające od dołu tej kolumny gorące gazy, korzystnie
recyrkulowane spaliny pobierane za wymiennikiem ciepła (15)
i wtłaczane dołem tej kolumny, po czym opadającą do komory
uwęglania (8) biomasę układającą się warstwą na stożkowym ruszcie (7) poddaje się silnemu napromieniowaniu ciepłem poprzez
płonące gazy, zupełnemu odgazowaniu i uwęgleniu poprzez wymianę ciepła na drodze przenikania przez warstwę biomasy gorących spalin ze spalanego gazu pirolitycznego bezpłomieniowo
wewnątrz warstwy uwęglanej biomasy w strumieniu powietrza
wprowadzanego dołem na obwodzie pierścieni (17) rur stożkowego rusztu (7). Uwęgloną biomasę zgarnia się ze stożkowego

Nr 9 (1052) 2014

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

rusztu (7) przy równoczesnym unoszeniu jej mieszadłem zgarniającym (25) do komory chłodzącej (27), schładzają do temperatury
poniżej temperatury samozapłonu, wygarnia elementami zgarniającymi (30) i kieruje do podajników ślimakowych (31), a dalej poprzez
śluzy hermetyczne (32) do zasobników lub kolejnych urządzeń.
Powstające gazy poddaje się spalaniu w komorze spalania gazów
pizolitycznych (6) przy dopływie powietrza przez układ dysz (33),
powstałe gazy spalinowe odprowadza omywając dolną część kolumny susząco-podgrzewającej (2) do komory wyrównania i wyprowadzania gazów (5), a stamtąd kieruje je do cyklonowej komory (35)
dopalania gazowi dalej do wymiennika ciepła (l 5).Przedmiotem
wynalazku jest również urządzenie do realizacji tego sposobu.
(15 zastrzeżeń)
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są poddawane intensywnemu procesowi mieszania doprowadzając wilgotność końcową mieszaniny w przedziale od 12 do 24% wagowych, tak przygotowaną mieszankę paliwa kieruje się do peletyzatora (7) z matrycą płaską lub pierścieniową, w którym mieszanka
paliwa jest poddawana procesowi granulacji ciśnieniowej.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401247 (22) 2012 10 16
(51) C10M 137/10 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź
(72) PŁAZA STANISŁAW; ŁOPUSIŃSKI ANDRZEJ;
MARKOWICZ STANISŁAW WOJCIECH;
STANECKA-BADURA RENATA; CICHOMSKI MICHAŁ
(54)	Zastosowanie pochodnych kwasów
poli(oksyalkileno)ditiofosforowych
jako wielofunkcyjnych dodatków do środków
smarowych o niskiej zawartości fosforu
(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie dodatków uszla-

A1 (21) 401275 (22) 2012 10 18
(51) C10L 5/04 (2006.01)
C10L 5/46 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
(71) ECOFUEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra
(72) DZIK TOMASZ; ŻUKIEWICZ TOMASZ
(54) Paliwo stałe i sposób jego otrzymywania
(57) Paliwo stałe będące mieszaniną materiałów palnych, charak-

teryzuje się tym, że zawiera korzystnie do 95% wagowych węgla
brunatnego i korzystnie do 60% wagowych odpadów biodegradowalnych, zwłaszcza takich jak wydzielonych mechanicznie odrzutów z przeróbki makulatury i tektury, odpady z sortowni papieru
i tektury przeznaczonej do recyklingu oraz opakowania z papieru
i tektury. Sposób otrzymywania paliwa stałego polega na tym,
że najpierw węgiel brunatny o wilgotności poniżej 35% wagowych
jest pobierany z zasobnika (1) i poddawany rozdrabnianiu w kruszarce wirnikowo-bijakowej lub w kruszarce wirnikowej (2) do rozmiaru ziaren poniżej 3 mm, a jednocześnie pobierane ze zbiornika (3)
odpady biodegradowalne są rozdrabnianie w młynie wirnikowoudarowym (4) zawierającym sito o oczku poniżej 8 mm, po czym
równocześnie rozdrobnione odpady biodegradowalne w młynie
wirnikowo-udarowym (4), w którym prędkość obwodowa organu roboczego jest większa od 20 m/s, oraz rozdrobniony węgiel
brunatny w kruszarce wirnikowo-bijakowej lub w kruszarce wirnikowej (2) są podawane do mieszalnika wirnikowego (5), w którym

chetniających, poli(oksyalkileno)ditiofosforanów amoniowych,
S,O,O-triestrów kwasów Poli(oksyalkileno)ditiofosforowych (PGDP)
i soli cynkowej i molibdenu tych kwasów oraz O,O-[alkilo-poli(oksyalkileno)]- i O,O-[alkilofenylo-poli(oksyalkileno)]-ditiofosforanów
cynku i molibdenu (ZADP) przez ich rozpuszczenie w odpowiednich bazach olejowych do otrzymywania olejów silnikowych,
hydraulicznych, przekładniowych, do przekładni zębatych, skrzyń
korbowych, turbinowych i automatycznych cieczy transmisyjnych
oraz smarów plastycznych o niskich zawartościach fosforu, siarki,
metali i popiołu.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 401235 (22) 2012 10 16
(51) C10M 169/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) IŁOWSKA JOLANTA; DRABIK JOLANTA;
GNIADY JAN; KOZUPA MARIAN; KUBICA RENATA;
BUBICZ JOLANTA; FISZER RENATA;
BERESKA BARTŁOMIEJ; SZMATOŁA MICHAŁ;
SEMENIUK IZABELA; ZARĘBSKA MAGDALENA;
KOZDRACH RAFAŁ
(54) Sposób wytwarzania olejowych smarów
plastycznych
(57) Sposób wytwarzania olejowych smarów plastycznych po-

lega na tym, że 100-250 części wagowych syntetycznego oleju
bazowego miesza się z 25-35 częściami wagowymi kwasu 12-hydroksystearynowego, 3-15 częściami wagowymi monohydratu wodorotlenku litu i 5-25 częściami wagowymi wody destylowanej, całość
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ogrzewa się do temperatury minimum 95°C intensywnie mieszając
z szybkością minimum 280 obrotów/minutę. Proces prowadzi się
przez minimum 90 minut, po czym nie przerywając mieszania dodaje się 6-14 części wagowych kwasu adypinowego oraz 3-15 części wagowych monohydratu wodorotlenku litu, całość stopniowo
ogrzewa się do temperatury 150°C, którą utrzymuje się przez minimum 45 minut. Następnie stopniowo przez 120-190 minut temperaturę podnosi się do osiągnięcia 190-210°C, dodaje się 0-250 części
wagowych oleju bazowego, całość miesza się przez 15-30 minut,
po czym schładza się do temperatury otoczenia.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401330 (22) 2012 10 23
(51) C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/04 (2006.01)
C12M 1/06 (2006.01)
F21V 9/04 (2006.01)
F21V 9/06 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
(71) INSTYTUT AGROFIZYKI
IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin
(72) TYS JERZY; GÓŹDŹ JAN; KRZEMIŃSKA IZABELA;
WIĄCEK DARIUSZ; KWIETNIEWSKA EWA;
PAUL GRZEGORZ
(54)	Urządzenie do hodowli mikroorganizmów
fototropowych
(57) Urządzenie zawierające połączone ze sobą: zbiornik magazy-

nowy (1) wody technologicznej, zbiornik przejściowy (2), wymiennik (3) utworzony z sekcji: pasteryzacji, rekuperacji i chłodzenia,
agregat (5) wody lodowej, zbiornik (6) grzewczej wody, fotobioreaktor (7), zbiornik (8) rozmnażania i podgrzewania czystych kultur,
zbiornik (9) podgrzewania pożywki, zbiornik (10) gazu CO2, pompę
mieszającą (11), wirówkę (12) oraz zbiornik (13) biomasy, tworząc
funkcjonalną instalację, charakteryzuje się tym, że fotobioreaktor (7) w swym przestrzennym, zamkniętym zbiorniku (14) posiada
umieszczony wewnątrz co najmniej jeden element świetlny (19)
utworzony z cylindrycznej, przezroczystej rury (20) o pierścieniowym, kołowym przekroju poprzecznym, wewnątrz której jest kolumna (22) z osadzonymi na jej ścianach diodami świetlnymi (25)
LED. Rura (20) jest zamknięta od dołu dnem (21) a jej górne krawędzie wychodzą ponad zamykającą zbiornik (14) pokrywę (17).
Kolumna (22) utworzona jest z przelotowej rury i posiada wentylator umieszczony u góry. Po zewnętrznej stronie rury (20), równolegle do niej i naprzeciwlegle znajdują się pionowe kolektory zasilane za pomocą pompy mieszającej (11), w których są osadzone
dysze (27) z wylotami skierowanymi na zewnętrzną powierzchnię
rury (20).
(6 zastrzeżeń)
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A1 (21) 401362 (22) 2012 10 26
(51) C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/14 (2006.01)
C12N 1/02 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/19 (2006.01)
C12R 1/385 (2006.01)
C12R 1/445 (2006.01)
C12R 1/725 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU,
Białystok;
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok
(72) NIEMIROWICZ KATARZYNA; CAR HALINA;
ŚWIĘCICKA IZABELA; WILCZEWSKA AGNIESZKA ZOFIA
(54) Sposób separacji chorobotwórczych bakterii
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
i Staphylococcus aureus oraz grzybów
Candida albicans
(57) Sposób separacji chorobotwórczych bakterii Escherichia coli,

Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus oraz grzybów
Candida albicans odbywa się za pomocą nanocząstek magnetycznych niesfukcjonalizowanych oraz sfunkcjonalizowanych powierzchniowo złotem i aminosilanem. Nanocząstki nie ulegają destrukcji podczas procesu separacji i sterylizacji, dzięki czemu mogą
być wykorzystane wielokrotnie z identycznym potencjałem separacyjnym. Nanocząstki mogą być przechowywane w warunkach
sterylnych, nie chłodniczych i chłodniczych bez utraty właściwości
magnetycznych, a tym samym separacyjnych.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401271 (22) 2012 10 17
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) CYBULSKI CEZARY, Wołczkowo;
LUBIŃSKI JAN, Szczecin;
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE,
Szczecin
(72) CYBULSKI CEZARY; LUBIŃSKI JAN
(54) Sposób i zestaw do wykrywania agresywnego
raka prostaty o złym rokowaniu
(57) Wynalazek ujawnia sposoby i produkty znajdujące zastoso-

wanie w diagnozowaniu genetycznej predyspozycji do chorób
u ludzi i polega na ocenie czy w materiale biologicznym badanej
osoby występuje specyficzna zmiana konstytucyjna w genie NBS1.
Wynalazek obejmuje nową metodę diagnostyczną wykrywającą
predyspozycję do agresywnego raka prostaty o złym rokowaniu
oraz sposób i zestaw diagnostyczny dotyczący opracowania nowego markera złego rokowania dla raka stercza.
(9 zastrzeżeń

A1 (21) 401196 (22) 2012 10 15
(51) C22B 13/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) PRAJSNAR RYSZARD; ŚMIESZEK ZBIGNIEW;
CZERNECKI JÓZEF; BEDNAREK PIOTR;
ADAMKIEWICZ LECH; CYBULSKI ANDRZEJ;
SZUBA STANISŁAW
(54) Sposób przerobu
frakcji metalicznej akumulatorów
kwasowo-ołowiowych
(57) Sposób przerobu frakcji metalicznej złomu akumulatorów

kwasowo-ołowiowych, charakteryzuje się tym, że frakcję metaliczną przerabia się przy zastosowaniu dwuetapowego niskotempe-
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raturowego przetopu, gdzie pierwszy etap polega na trzy, cztero
lub pięciokrotnym wsadowaniu i stapianiu frakcji metalicznej
bez dodatków w temperaturze w granicach 500-750°C w czasie
od 15 do 45 minut na jeden załadunek zakończony zlewaniem ołowiu surowego, niskoantymonowego po każdym stapianiu frakcji
metalicznej z pozostawieniem stałych zgarów w piecu aż do zapełnienia ok. 30% pojemności użytecznej pieca. Następnie w drugim
etapie prowadzi się redukcję zgarów w temperaturze 950-1150°C
z dodatkiem 1-2% reduktora węglowego, 1-2% węglanu sodu
i 0,5-2% złomu żelaza w stosunku do całkowitej masy przerobionej
frakcji metalicznej.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401350 (22) 2012 10 25
(51) C22C 9/02 (2006.01)
C22C 9/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) JUSZCZYK BARBARA; CWOLEK BEATA;
KULASA JOANNA; CIURA LUDWIK; MALEC WITOLD;
WIERZBICKI ŁUKASZ; MALARA SZYMON
(54) Brąz odlewniczy
(57) Brąz odlewniczy charakteryzuje się tym, że zawiera maso-

wo 5÷10% Sn, 5÷10% Zn, i 5÷10% Bi, 0,1÷0,7% Al, 0,05÷0,4% Fe,
0÷1% Pb, 0,05÷0,2% P, 0÷0,3% B i/lub 0÷0,3% Zr, zaś resztę
stanowi Cu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401349 (22) 2012 10 25
(51) C22C 9/10 (2006.01)
C22C 9/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) JUSZCZYK BARBARA; CWOLEK BEATA;
KULASA JOANNA; CIURA LUDWIK; MALEC WITOLD;
WIERZBICKI ŁUKASZ; MALARA SZYMON
(54) Brąz odlewniczy
(57) Brąz odlewniczy charakteryzuje się tym, że zawiera ma-

sowo 2÷4% Si, 1÷2% Zn, i 0,5÷1,5% Bi, 0,1÷0,3% Al, 0,1÷0,3% Fe,
0,4÷0,6% Mn, 0÷1% Pb, 0÷0,05% B i 0,05÷0,2% P, zaś resztę
stanowi Cu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401307 (22) 2012 10 22
(51) C22C 38/44 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(72) GAWLIK JÓZEF; SCHMIDT JERZY; WÓJCICKI ZYGMUNT;
KEMPIŃSKI ANDRZEJ; ŻURAWIK MIECZYSŁAW;
KAZAKOV ALEKSANDER, RU
(54) Staliwo żaroodporne FeCrNiWN
(57) Przedmiotem wynalazku jest staliwo żaroodporne FeCrNiWN,

stosowane do odlewania części używanych w przemyśle cementowym, przeznaczone zwłaszcza na odlewy elementów pracujących
w podwyższonych temperaturach i w agresywnym środowisku korozyjnym w ciągu technologicznym cementowni. Staliwo żaroodporne FeCrNiWN, zawierające w swym składzie chrom, nikiel, azot,
mangan, wolfram, węgiel oraz żelazo charakteryzuje się tym, że zawiera wagowo od 30,0% do 31,0% chromu, od 9,0% do 10,0% niklu,
od 1,4% do 1,8% manganu, od 4,0% do 5,0% wolframu, od 0,25%
do 0,30% węgla, od 0,35% do 0,45% azotu oraz od 1,5% do 1,9%
krzemu, przy czym maksymalna zawartość siarki wynosi 0,04% wag.
a maksymalna zawartość fosforu wynosi 0,04% wag.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401305 (22) 2012 10 22
(51) C22C 38/58 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(72) GAWLIK JÓZEF; SCHMIDT JERZY; WÓJCICKI ZYGMUNT;
KEMPIŃSKI ANDRZEJ; ŻURAWIK MIECZYSŁAW;
KAZAKOV ALEKSANDER, RU
(54) Staliwo żaroodporne FeCrNiN
(57) Przedmiotem wynalazku jest staliwo żaroodporne FeCrNiN,

stosowane do odlewania części używanych w przemyśle cementowym, przeznaczone zwłaszcza na odlewy elementów pracujących
w podwyższonych temperaturach oraz w agresywnym środowisku
korozyjnym w ciągu technologicznym cementowni. Staliwo żaroodporne FeCrNiN mające w swym składzie chrom, nikiel, azot, mangan, węgiel oraz żelazo charakteryzuje się tym, że zawiera wagowo
od 23% do 24% chromu, od 6,5% do 9,5% niklu, od 1,9% do 2,0%
manganu, od 0,25% do 0,30% węgla, od 0,3% do 0,4% azotu oraz
od 1,5% do 2,0% krzemu, przy czym maksymalna zawartość siarki wynosi 0,04% wag., a maksymalna zawartość fosforu wynosi
0,04% wag.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401289 (22) 2012 10 19
(51) C23C 2/02 (2006.01)
C23C 2/06 (2006.01)
(71) OSTROWSKI PIOTR, Chorzów;
PYTEL BRONISŁAW, Gliwice;
LITWIŃSKI JAROSŁAW, Świerklaniec
(72) OSTROWSKI PIOTR; PYTEL BRONISŁAW;
LITWIŃSKI JAROSŁAW
(54) Sposób osuszania i instalacja do osuszania
powierzchni przedmiotów przed metalizacją
ogniową, zwłaszcza w zakładach wytwarzania
powierzchni ochronnych
(57) Wynalazek ujawnia zagadnienie osuszenia powierzchni

przedmiotów stalowych przed procesem metalizacji ogniowej.
Sposób polega na tym, że komorę suszarni (1) zamyka się strumieniem podgrzanego powietrza wypływającego z urządzenia wentylacyjnego (2) w postaci płaskiej warstwy powietrza rozmieszczonej
nad otworem załadowczym suszarni (3) stanowiącej kurtynę gazową o zasięgu odpowiadającym wymiarowi tego otworu, przy czym
część tego strumienia powietrza jest gazem o niskiej wilgotności,
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a pozostałą częścią strumienia powietrza zasysa się z wnętrza komory suszarni (1) do urządzenia grzewczo-wentylacyjnego (2)
wywołując cyrkulację powietrza suszącego w objętości roboczej
komory suszarni (1). Suszące powietrze po nasyceniu wilgocią usuwa się wentylatorem wyciągowym (4) do otoczenia, a wentylator
wyciągowy (4) jednocześnie utrzymuje podciśnienie w komorze
suszarni (1). Instalacja charakteryzuje się tym, że komora suszarni (1) wyposażona jest w zespół urządzeń wentylacyjnych (2), który
umieszczony jest poza otworem (3) załadowczym suszarni, przy
czym urządzenia grzewczo-wentylacyjne (2) lub grzewcze (18) połączone są kanałem cyrkulacyjnym z wnętrzem komory suszarni (1)
i uzupełniająco z otoczeniem.
(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 401336 (22) 2012 10 24
(51) C23C 8/02 (2006.01)
C23C 8/26 (2006.01)
C23C 8/32 (2006.01)
(71) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa
(72) ŻÓŁCIAK TADEUSZ
(54) Sposób aktywacji cieplno-chemicznej
stali stopowych do procesu gazowego azotowania
lub węgloazotowania ferrytycznego
w piecach fluidalnych
(57) Sposób aktywacji cieplno-chemicznej stali stopowych

do procesu gazowego azotowania lub węgloazotowania ferrytycznego w piecu fluidalnym z retortą korzystnie wykonaną ze stali
austenitycznej chromowo-niklowej i wypełnioną elektrokorundem fluidyzowanym za pomocą dystrybutora wykonanego również ze stali austenitycznej, charakteryzuje się tym, że retortę pieca nagrzewa się do temperatury 410-490°C i fluidyzuje atmosferą
technologiczną w postaci amoniaku i/lub amoniaku z dodatkiem
propanu w ilości 0,5-5% objętościowych. Umieszcza się w złożu
obrabiane elementy na czas od 25 do 120 min, po czym wyjmuje się obrabiane elementy ze złoża na powietrze w celu utlenienia
podczas podstudzania. Następnie umieszcza się je w złożu fluidalnym innego pieca nagrzanego do temperatury azotowania lub węgloazotowania od 530°C do 590°C na czas zależny od wymaganej
grubości warstwy utwardzonej lub strefy związków, a po upływie
tego czasu obrabiane elementy wyjmuje z pieca i chłodzi w powietrzu, lub w studzience z zastosowaniem sprężonego powietrza,
lub w wyciągniętej z pieca retorcie ze złożem fluidalnym pod ochroną atmosfery technologicznej.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401207 (22) 2012 10 15
(51) C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/58 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) TACIKOWSKI MICHAŁ
(54) Sposób zwiększania odporności na korozję
i zużycie przez tarcie stopów magnezu
(57) Sposób polega na tym, że na powierzchni elementu ze sto-

pu magnezu wytwarza się dyfuzyjną, kompozytową warstwę
ochronną typu TiN+Ti+Al+Al3Mg2+Al12Mg17 z zewnętrzną powłoką
azotku tytanu o grubości od 2 do 5 μm, powłokę pośrednią tytanu o grubości od 0,5 do 2 μm oraz wewnętrzną powłokę aluminium o grubości w zakresie od 3 do 10 μm. Proces wytwarzania
warstwy ochronnej prowadzi się fizyczną metodą osadzania materiału powłok z fazy gazowej (PVD) przy temperaturze podłoża
od 200 do 300°C, w czasie od 1 do 4 godzin, a wytworzoną dyfuzyjną warstwę kompozytową typu TiN+Ti+Al+Al3Mg2+Al12Mg17
poddaje się hydrotermicznemu zabiegowi uszczelniania poprzez
zanurzenie we wrzącej kąpieli wodnej z wodą dejonizowaną w czasie od 15 do 120 minut.
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 401249 (22) 2012 10 16
(51) C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/16 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) CZERWOSZ ELŻBIETA; WRONKA HALINA
(54) Sposób wytwarzania warstwy zawierającej
nanoziarna niklu Ni i palladu Pd
(57) Sposób wytwarzania warstw zawierających nanoziarna ni-

klu Ni i palladu Pd osadzone w matrycy węglowej, polega na tym,
że na warstwę niklowo-węglową o zawartości od 1,5% do 30% wag.
niklu, naniesioną na dowolne podłoże metodą termicznego próżniowego naparowania z dwóch osobnych źródeł zawierających odpowiednio fulleren oraz octan niklu przy natężeniu prądu płynącego
przez źródło zawierające fulleren od 1,8 A do 2,2 A i natężeniu prądu
płynącego przez źródło zawierające octan niklu od 1 A do 1,2 A,
osadza się następną warstwę zawierającą węgiel i pallad metodą termicznego próżniowego naparowania z dwóch osobnych
źródeł zawierających odpowiednio fulleren oraz octan palladu,
przy natężeniu prądu płynącego przez źródło zawierające fulleren
od 1,9 A do 2,2 A i natężeniu prądu płynącego przez źródło
zawierające octan palladu od 0,9 A do 1,4 A. Odległość źródeł
od podłoża wynosi od 50 do 200 mm, zaś czas procesu wynosi
od 5 min do 10 min. Odmiana sposobu polega na tym, że na warstwę palladowo-węglową o zawartości od 3% do 40% wag. palladu,
naniesioną z dwóch osobnych źródeł zawierających odpowiednio
fulleren oraz octan palladu przy natężeniu prądu płynącego przez
źródło zawierające fulleren od 1,9 A do 2,2 A, a płynącego przez źródło zawierające octan palladu od 0,9 A do 1,4 A osadza się następną
warstwę zawierającą węgiel i nikiel metodą termicznego próżniowego naparowania z dwóch osobnych źródeł zawierających odpowiednio fulleren oraz octan niklu, przy natężeniu prądu płynącego
przez źródło zawierające fulleren od 1,9 A do 2,2 A, a płynącego przez
źródło zawierające octan niklu od 0,9 A do 1,2 A. Odległość źródeł
od podłoża wynosi od 50 do 200 mm, zaś czas procesu wynosi
od 5 min do 10 min.
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1 (21) 401229 (22) 2012 10 16
(51) D04H 1/54 (2012.01)
D02J 13/00 (2006.01)
(71) NAWROCKI MARIUSZ
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
NAMAR, Żagań
(72) NAWROCKI MARIUSZ
(54) Sposób wytwarzania puszystej włókniny
termozgrzewalnej oraz urządzenie do wytwarzania
puszystej włókniny termozgrzewalnej
(57) Wynalazek ma zastosowanie w produkcji wypełnień tapicer-

skich do mebli, w produkcji mat, a także w przemyśle samochodowym do produkcji wykończeń wnętrz kabin, foteli samochodowych, a nawet w przemyśle odzieżowym. Sposób wytwarzania
puszystej włókniny termozgrzewalnej przy użyciu włókien poliestrowych polega kolejno na dozowaniu kilku rodzajów włókien,
z czego co najmniej jedno jest włóknem bikomponentowym,
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mieszaniu ich, rozczesywaniu, rozkładaniu powstałego z nich runa,
ewentualnie rozciąganiu, trwałym łączeniu włókien ze sobą w procesie termicznym, rozcinaniu i nawijaniu gotowej włókniny na rulon. Podczas wytwarzania dozowany jest co najmniej jeden czynnik
modyfikujący właściwości. Czynnikiem jest preparat zwiększający
poślizg pomiędzy włóknami, stanowiącymi przędzę runa, gdzie dozowanie następuje impulsowo impulsem trwającym od 10 s do 20 s,
zaś czas pomiędzy impulsami wynosi od 5 min do 15 min. Proces
mieszania włókien ze sobą, w czasie którego preparat jest natryskiwany na włókna, trwa także pomiędzy impulsami. Dozowany preparat ulega odparowaniu na etapie procesu termicznego. Przedmiotem wynalazku jest także urządzenie do realizacji sposobu.
(10 zastrzeżeń)
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umieszczonego w cylindrycznym bębnie (4), mającym na jednym
końcu kosz zasypowy (5), a na drugim gardziel wylotową (6), przy
czym bęben ma olejowy płaszcz grzejny (7) oraz na grzbiecie
co najmniej jeden wylot pary wodnej (8), a u ujścia gardzieli wylotowej czujnik temperatury ze zdalnym odczytem (9). Przedmiotem
wynalazku jest również sposób suszenia granulatu asfaltowego
polegający na tym, że granulat asfaltowy jest dodawany w ilości
80-100 kg/min, a następnie przesuwany z prędkością 1,5-2 m/min
i jednocześnie spulchniany przy użyciu ślimaka w cylindrycznym
bębnie o długości 10 m i średnicy 30 cm o stałej temperaturze
wewnętrznej powierzchni 130-150°C, mającym na grzbiecie kanały
wylotowe pary wodnej.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 401232 (22) 2012 10 16
(51) D06N 7/02 (2006.01)
E04F 15/18 (2006.01)
(71) AP PLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(72) PAWLAK ANDRZEJ
(54) Sposób wytwarzania podkładów okładzin
podłogowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pod-

kładów okładzin podłogowych. Wynalazek ma zastosowanie
przy produkcji wielometrowych zwijanych w role podkładów dla
różnego rodzaju okładzin podłogowych. Sposób wytwarzania
podkładów okładzin podłogowych polega na mieszaniu ze sobą
w fazie początkowej procesu wypełniacza i środka wiążącego,
przez co uzyskuje się masę do dalszej obróbki, którą wyrównuje się
podczas tej obróbki w kierunku wzdłużnym i poprzecznym raklem.
Proces zestalania odbywa się nieoczekiwanie w wysokiej temperaturze, gdzie wysoka temperatura nie przekracza 100 st.C, korzystnie
nie przekracza 70 st.C. Poprzedzony jest procesem mieszania składników masy nieoczekiwanie w niskiej temperaturze stanowiącej
temperaturę otoczenia. Środkiem wiążącym jest płynny związek,
korzystnie akryl lub poliuretan, który po wymieszaniu z wypełniaczem tworzy masę, którą wylewa się na cienki nośnik foliowy.
Proces zestalania w wysokiej temperaturze od procesu mieszania
rozdzielony jest procesem formowania raklem. Nośnik foliowy napręża się.
(11 zastrzeżeń)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
A1 (21) 401267 (22) 2012 10 17
(51) E01C 19/10 (2006.01)
(71) GRYZŁO WŁODZIMIERZ
ZAKŁAD BUDOWY DRÓG, Nowy Sącz
(72) GRYZŁO WŁODZIMIERZ
(54)	Urządzenie do suszenia granulatu asfaltowego
oraz sposób suszenia granulatu asfaltowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do suszenia granu-

latu asfaltowego, składające się ze ślimaka (1), złożonego z nawiniętych na wał zwojów, obrotowego według wzdłużnej osi nachylonej w dół pod pewnym kątem względem poziomej płaszczyzny,

A1 (21) 401212 (22) 2012 10 15
(51) E02B (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY,
Falenty
(72) GOTŁAS KACPER
(54) Sposób oceny stanu technicznego i potrzeby
konserwacji wybranych urządzeń melioracyjnych
w systemie sieci otwartej
(57) Sposób oceny stanu technicznego i potrzeby konserwacji

wybranych urządzeń melioracyjnych w systemie sieci otwartej
służy do oceny następujących urządzeń: małych jazów (zastawek
i jazów zastawkowych) posiadających mechanizm wyciągowy
zasuw, przepustów piętrzących, przepustów, mostów, kanałów
i rowów melioracyjnych. Sposób polega na tym, że wykorzystuje
się skale punktowe oraz odpowiednio dobrane kryteria stosowane w zależności od rodzaju danego urządzenia. Według kryteriów
przyznaje się danemu urządzeniu odpowiednią ilość punktów
w każdej z następujących kategorii: dla małych jazów, przepustów
piętrzących, przepustów i mostów: funkcjonalność, stan techniczny,
konserwacja i oznaczenie: - dla kanałów i rowów melioracyjnych:
stan kanału/rowu, poziom utrzymania i użytkowania urządzeń melioracyjnych, znajdujących się na nich i konserwacja. Po przyznaniu
danemu urządzeniu odpowiedniej liczby punktów według określonych kryteriów uzyskuje się wartość liczbową, pozwalającą na przypisanie odpowiedniej oceny końcowej. Ocena ta określa poziom stanu technicznego i potrzeby konserwacji danego urządzenia. Oceny
końcowe, w zależności od ilości uzyskanych punktów, są następujące: ocena bardzo dobra, ocena dobra, ocena zadowalająca, ocena
niedostateczna. Ocenę urządzeń melioracyjnych przeprowadza
się trzy razy w roku w następujących okresach: kwiecień-maj,
lipiec-sierpień i listopad-grudzień. Uzyskane wyniki notuje się
w sporządzonej według wzoru tabeli wyników oceny urządzeń.
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Po uzyskaniu ocen końcowych w każdym z trzech okresów porównuje się wyniki w celu sprawdzenia poziomu użytkowania i utrzymania urządzeń w ciągu roku.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 401250 (22) 2012 10 16
(51) E02D 3/12 (2006.01)
E02D 3/08 (2006.01)
(71) ROGOWSKA DOROTA, Łomża
(72) ROGOWSKA DOROTA
(54) Sposób wytwarzania kolumn w gruncie
(57) Sposób wytwarzania kolumn w gruncie polega na wykona-

niu otworu, wypełnieniu go mieszanką dynamicznym wprowadzeniu sztywnego rdzenia powodującego powstanie korzystnych obciążeń technologicznych wpływających na poprawę parametrów
wypełniania i gruntów w otoczeniu. Wynalazek ma zastosowanie
w budownictwie przy wzmacnianiu gruntu i fundamentowaniu.
(1 zastrzeżenie)
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(54) Przęsło ogrodzeniowe
(57) Przęsło ogrodzeniowe, składające się z poprzecznych no-

śnych belek i pionowych sztachet, ma sztachety (1), górną belkę (2)
i dolną belkę (3) wykonane z aluminiowych lub ze stalowych profili
o dowolnym kształcie zamkniętym, które połączone są za pomocą
stalowych blokujących prętów o przekroju poprzecznym okrągłym.
Górna belka (2) i dolna belka (3) mają przelotowe otwory w obydwu
płaszczyznach poziomych lub mają przelotowe otwory w jednej
płaszczyźnie poziomej górnej lub w jednej płaszczyźnie poziomej
dolnej i otwory te mają kształt przekroju sztachet (1). Sztachety (1)
mają pojedyncze przelotowe otwory (5) i/lub podwójne przelotowe otwory (6, 7), których rozstaw dostosowany jest do wewnętrznego przekroju górnej belki (2) i dolnej belki (3).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401258 (22) 2012 10 17
(51) E02F 3/85 (2006.01)
E02F 9/22 (2006.01)
F15B 18/00 (2006.01)
B60K 17/344 (2006.01)
B60K 17/356 (2006.01)
F16H 61/44 (2006.01)
(71) MISTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stalowa Wola
(72) GALEJCZUK JERZY; GALEK GRZEGORZ
(54)	Równiarka drogowa z napędem hydrostatycznym
(57) Równiarka drogowa z napędem hydrostatycznym, zawie-

rająca hydrostatyczny układ napędowy osi przedniej oraz mająca
tylny układ jezdny (2), w którym każda para (3) kół jezdnych jest
ułożyskowana w układzie tandemowym w obudowie (4) przekładni bocznej (5), symetrycznie względem osi piasty (6) łączącej
tę przekładnię (5) współosiowo z półpochwą (7) osi mostu tylnego,
charakteryzuje się tym, że jej tylny układ jezdny (2) ma napęd hydrostatyczny, w którym silniki hydrostatyczne (9), napędzające każdy jedną parę (3) tylnych kół jezdnych, są połączone kinematycznie
z przekładniami bocznymi (5) tych par (3) kół, każdy korzystnie w osi
piasty (6) obudowy (4) przekładni bocznej (5).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 401286 (22) 2012 10 19
(51) E04H 17/14 (2006.01)
(71) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice
(72) GODAWSKI MAREK

A1 (21) 401226 (22) 2012 10 16
(51) E05B 67/36 (2006.01)
(71) DROŻDZIEWICZ BOHDAN, Białystok
(72) DROŻDZIEWICZ BOHDAN
(54)	Kłódka antywłamaniowa trzpieniowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest kłódka antywłamaniowa trzpie-

niowa, przeznaczona do zamykania drzwi na zewnątrz i wewnątrz,
drzwi pomieszczeń mieszkaniowych, garażowych, gospodarczych,
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bram i furtek. Kłódka antywłamaniowa trzpieniowa ma w obudowie (8c) otwór nieprzelotowy (6a), do którego wchodzi skobel (9).
Po założeniu kłódki na wyznaczone miejsce blokady, miejsce połączenia trzpienia (1e) ze skoblem (9) znajduje się wewnątrz obudowy (8c) kłódki (11b) i jest po zamknięciu kłódki niewidoczne i trudno dostępne.
(4 zastrzeżenia)
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chłodzone (2), jest dostarczana rurociągiem zasilania (5.1) zaopatrzonym w zawór (5.2) z rurociągu zasilania wodnego średniotemperaturowego (5) do zbiornika (1.1) skąd przedostaje się króćcami
wylotowymi i wlotowym, podłączonymi do rurociągów cyrkulacyjnych (3.2), łączących w obiegu zamkniętym pompę cyrkulacyjną
pompowego zespołu napędowego (3) ze zbiornikiem wody chłodzącej (1.1) oraz urządzeniem chłodzonym (2).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401313 (22) 2012 10 22
(51) E05C 17/00 (2006.01)
E05B 15/00 (2006.01)
B60J 5/00 (2006.01)
B60K 15/05 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ
(54) Ogranicznik otwarcia z blokadą, zwłaszcza osłony
(57) Ogranicznik otwarcia z blokadą, zwłaszcza osłony, wymagają-

cy otwarcia tej osłony o kąt większy niż 90° celem wykonania czynności obsługowych związanych z zamocowaniem lub zdjęciem
dokumentów, charakteryzuje się tym, że do elementu stałego obudowy przykręcony jest stały element ogranicznika (3) wyposażony
w trzpieniowy zatrzask (5) z blokującym trzpieniem (6), a do elementu pokrywy (2) przykręcony jest ruchomy element ogranicznika (4).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401315 (22) 2012 10 22
(51) E21C 29/00 (2006.01)
E21C 35/00 (2006.01)
F01P 7/14 (2006.01)
F25D 1/02 (2006.01)
(71) PATENTUS
SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna
(72) DUDA STANISŁAW; DUDA JÓZEF; GOTZ HENRYK
(54)	Zespół stabilizacji temperaturowej chłodzenia
urządzeń górniczych
(57) Zespół stabilizacji temperaturowej chłodzenia urządzeń

górniczych charakteryzuje tym, że wymiennik ciepła (1) w postaci
walcowego zamkniętego zbiornika (1.1) o podwójnych ściankach
bocznych, zaopatrzonego w wodowskaz (1.3) oraz w termometr (1.4), ma podawany do zamkniętej przestrzeni pomiędzy tymi
ściankami rurociągiem wlotowym (4.1), zaopatrzonym w zawór (4.2),
ziębnik pobierany z rurociągu ziębnika (4), tworząc wokół zbiornika (1.1) płaszcz chłodzący (1.2), z którego ziębnik jest oddawany
rurociągiem wylotowym (8.1) zaopatrzonym w zawór (8.2), do rurociągu spływu ziębnika (8). Natomiast woda chłodząca urządzenie

A1 (21) 401340 (22) 2012 10 25
(51) E21D 23/06 (2006.01)
E21D 23/04 (2006.01)
(71) SALA MARIAN, Rybnik;
SZULIK MICHAŁ, Radlin;
BUĆKO ROBERT, Żory;
RYSZKA MAREK, Rybnik
(72) SALA MARIAN; SZULIK MICHAŁ;
BUĆKO ROBERT; RYSZKA MAREK
(54) Szybowy pomost bezpieczeństwa
(57) Przedmiotem wynalazku jest szybowy pomost bezpieczeń-

stwa (1), w szczególności pomost sztucznego dna szybu, zawierający ażurowy ruszt nośny (2) podparty na zamocowanej na stałe
do obudowy szybu podporze (7) i pokryty pokryciem stałym (9),
na którym znajduje się strefa tłumiąca (3). Pomost (1) charakteryzuje
się tym, że ruszt nośny (2) zawiera co najmniej trzy ramiona główne (4) rozchodzące się promieniowo w płaszczyźnie poprzecznej
pomostu (1), których wewnętrzne końce połączone są z pierwszym łącznikiem centralnym (5) przegubowo z jednym stopniem
swobody w płaszczyźnie leżącej na osi wzdłużnej (O1) pomostu (1),
a zewnętrzne końce połączone są z elastycznymi stopami (6) przegubowo z jednym stopniem swobody w płaszczyźnie leżącej
na osi wzdłużnej (O1) pomostu (1), przy czym elastyczne stopy (6)
są zamocowane na stałe do obudowy szybu i podparte na podporach (7) na kierunku osiowym pomostu (1), zaś osie wzdłużne (O2)
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ramion głównych (4) nachylone są do osi wzdłużnej (O1) pomostu (1) pod kątem ostrym (α), korzystnie o wartości z przedziału
od 60 do 75°.
(10 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
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A1 (21) 401259 (22) 2012 10 17
(51) F02G 1/043 (2006.01)
F01K 25/00 (2006.01)
(71) HARDT PIOTR, Dębogóra
(72) HARDT PIOTR
(54) Sposoby zasilania energią silnika tłokowego
z zewnętrznym spalaniem oraz układy zasilania
energią silnika tłokowego z zewnętrznym spalaniem
(57) Istota sposobu zasilania energią silnika tłokowego z ze-

wnętrznym spalaniem, w którym, w trakcie oddziaływania na czynnik roboczy w postaci gazu lub mieszaniny gazów realizuje się
między innymi sprężanie, wytłaczanie, podgrzewanie, rozprężanie
oraz chłodzenie czynnika, charakteryzuje się tym, że czynnik roboczy w postaci gazu zgromadzony w zbiorniku (Z1) o ciśnieniu (p1)
i temperaturze (T1) podaje się do co najmniej dwustopniowej sprężarki (S1) z chłodzeniem międzystopniowym i w niej spręża się
go możliwie izotermicznie, do ciśnienia (p2), przy którym ze względu na niedoskonałą izotermiczność procesu sprężania ma on temperaturę (T2) nieco wyższą od (T1), a ze sprężarki (S1) dostarcza się
czynnik możliwie izobarycznie do chłodnicy (CH1) i w niej chłodzi możliwie izobarycznie do temperatury (T3), korzystnie niższej
lub równej (T1), a z chłodnicy tej podaje się czynnik możliwie izobarycznie, korzystnie poprzez zawór zwrotny, do zbiornika (Z2),
a z niego również możliwie izobarycznie kieruje się czynnik roboczy do sprężarki (S2), w której spręża się go możliwie adiabatycznie
do ciśnienia (p3), przy którym temperatura czynnika wynosi (T4),
a ze sprężarki (S2) wytłacza się czynnik możliwie izobarycznie
do grzejnika (G) i w nim ogrzewa się czynnik możliwie izobarycznie
do temperatury (T5) i z grzejnika tego, czynnik podaje się możliwie
izobarycznie przez otwarte zawory dolotowe do cylindra silnika tłokowego (ST), a następnie po zamknięciu tych zaworów, rozpręża się
czynnik możliwie adiabatycznie podczas suwu pracy silnika do ciśnienia (p1), przy którym ma on temperaturę (T1), a następnie otwiera
się zawory wylotowe silnika i podczas suwu wytłaczania wytłacza
się czynnik możliwie izobarycznie, korzystnie poprzez zawór zwrotny, do zbiornika (Z1) i cykl przemian czynnika powtarza się.
(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 401277 (22) 2012 10 18
(51) F02C 3/067 (2006.01)
(71) WIERZBOWSKI WOJCIECH, Białystok
(72) WIERZBOWSKI WOJCIECH
(54) Przepływowa turbina gazowa,
zwłaszcza do silników turbinowych
(57) Przepływowa turbina gazowa w postaci ułożyskowanego

obrotowo wału przymocowanymi do zewnętrznej powierzchni
wału wieńcami łopatkowymi, łożyskami oraz zewnętrznego cylindra z przymocowanymi do wewnętrznej powierzchni wieńcami
łopatkowymi charakteryzuje się tym, że cylinder (4), ułożyskowany
łożyskami (6) tak, że może się obracać w ruchu wirowym wokół
osi (7) przeciwbieżnie do wału (2).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401364 (22) 2012 10 26
(51) F02M 25/00 (2006.01)
C10J 3/10 (2006.01)
(71) BRZESKI ARKADIUSZ, Jeżów
(72) BRZESKI ARKADIUSZ
(54)	Urządzenie do podnoszenia mocy w silnikach
(57) Urządzenie do podnoszenia mocy w silnikach spalinowych

charakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej dwie lub więcej komór procesowych, które ogrzewa strumień gorących spalin z kolektora wydechowego (10) w silniku spalinowym, czego jedna komora
jest komorą pary wodnej (1) wyposażoną w zawór bezpieczeństwa
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pary wodnej (5), zawór ciśnienia roboczego pary wodnej (4), zawór
trójdrożny (7), który kieruje wytworzoną parę do drugiej komory (12)
lub na zewnątrz, posiada zawór do spuszczania wody (11), zawiera
zawór do napełniania komory wodą (2) oraz manometr do pomiaru
ciśnienia pary wodnej (3). Komora pary wodnej posiada na ścianie
bocznej wodowskaz (6). Druga komora (12) zawiera substancję reagującą z parą wodną (1.a), dyszę doprowadzającą parę (4a) z komory pierwszej, zawór usuwania skroplin procesowych (3a). Połączenie
drugiej komory (12) z trzecią komorą (13) odbywa się za pomocą
rurki (14) o średnicy dostosowanej do przepływu gazu. Trzecia komora (13) zbudowana jest analogicznie do komory drugiej (12). Wyprowadzenie gazu palnego z komory odbywa się poprzez zawór,
zapobiegający cofnięciu się płomienia (8), zaopatrzony w dalszej
części w końcówkę (9) rozprężającą wytworzony gaz.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 401375 (22) 2012 10 27
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 11/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
(71) WALEROWICZ EMILIAN, Rzetnia
(72) WALEROWICZ EMILIAN
(54)	Urządzenie do przetwarzania energii wiatru
(57) Urządzenie do przetwarzania energii wiatru, które ma za-

montowany na łożyskach wirnik o pionowej osi obrotu i zamocowane doń ustawialne do kierunku wiatru skrzydła, charakteryzuje
się tym, że wirnik zamontowany jest od góry i od dołu na niestykających się ze sobą półosiach i stanowi konstrukcję szkieletową
opartą na dwóch parach pierścieni (14), (15) o różnych względem
siebie średnicach, usytuowanych na przesuniętych osiach obrotów
tychże par pierścieni, tworząc konstrukcję mimośrodową, a zarazem pierścieniowo-szkieletową.
(3 zastrzeżenia)

29

A1 (21) 401292 (22) 2012 10 19
(51) F16D 41/00 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI
I POMIARÓW PIAP, Warszawa
(72) ZBOIŃSKI MARIUSZ
(54)	Układ przenoszenia napędu
(57) Układ przenoszenia napędu jest wyposażony w igiełkowe

sprzęgło jednokierunkowe (3), osadzone trwale wewnątrz tulei (1),
oraz w wał (2) wsuwany do igiełkowego sprzęgła jednokierunkowego (3).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 400876 (22) 2012 10 15
(51) F16D 65/04 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(72) LATOŚ MACIEJ
(54)	Klocek hamulcowy, zwłaszcza do pojazdów
szynowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest klocek hamulcowy, zwłaszcza

do pojazdów szynowych, w których hamowanie odbywa się poprzez dociskanie klocka hamulcowego do bieżni koła jezdnego
pojazdu. Wstawka klocka hamulcowego umożliwia przez cały czas
jej zużycia oprócz wspomagania tłumienia iskier, powstających
podczas intensywnego hamowania, także wspomaganie czyszczenia bieżni kół jezdnych, dzięki zapewnieniu asymetryczności
rowków na powierzchni trącej i powierzchniach bocznych podczas
całego okresu jej zużywania się. Klocek hamulcowy charakteryzuje
się tym, że na co najmniej jednym ze swych dłuższych boków (7, 8)
posiada co najmniej dwa poprzeczne rowki nieprzelotowe (5, 6)
z wylotem od grzbietu wstawki, których głębokość jest mniejsza
od szerokości powierzchni ciernej (1) wstawki.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401323 (22) 2012 10 22
(51) F16G 11/00 (2006.01)
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(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA,
Katowice
(72) SZOT MARIUSZ; KUBIŚ BOGUSŁAW;
PARADOWSKI KRZYSZTOF; HANKUS ŁUKASZ;
GAWLICZEK BOGUSŁAW
(54)	Urządzenie do szycia lin płaskich
(57) Urządzenie ma przesuwną platformę (1) ze stołem montażo-

wym (2) dla zszywanej liny, na którym z jednej strony znajduje się
suport (3) z poziomym układem obrotowych gwiazd (4), prowadzących zszywane liniska, a z drugiej strony pionowy układ rolek (5)
i poziomy układ walców (6) do formowania końcowych wymiarów
zszytej liny. Obrotowe gwiazdy (4) mają połączone wieńce w postaci kół zębatych (7), będących mechanicznym wzorcem skoku liny
płaskiej.
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 401295 (22) 2012 10 19
(51) F16L 9/147 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
(71) WALDOWSKI REMIGIUSZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE EURO-PLAST, Ciechocinek
(72) WALDOWSKI REMIGIUSZ
(54) Wzmocniona rura trójwarstwowa
i sposób wytwarzania
wzmocnionej rury trójwarstwowej
(57) Wzmocniona rura trójwarstwowa posiada wewnętrzną

pierwszą warstwę rury (1), ukształtowaną z płata tworzywa sztucznego oraz warstwę drugą (2) i warstwę trzecią (3) w postaci ścian
zasadniczo prostokątnego wydrążonego profilu, którego ściany
boczne (4) są ze sobą połączone. Pomiędzy warstwą pierwszą (1)
i warstwą drugą (2) znajduje się wzmocnienie w postaci stalowego
profilu (5), przy czym profil (5) ma przekrój łuku. Profil, stanowiący
warstwę drugą (2) i warstwę trzecią (3) jest wypełniony materiałem
odpadowym. Sposób wytwarzania wzmocnionej rury trójwarstwowej polega na tym, że na wstępnie uformowaną warstwę pierwszą
rury (1) nawija się wzmocnienie w postaci stalowego profilu (5),
uformowanego przed nałożeniem poprzez poprzeczne wygięcie
płaskownika, a następnie nawija się zasadniczo prostokątny profil,
stanowiący warstwę drugą (2) i warstwę trzecią (3). Profil, stanowiący warstwę drugą (2) i warstwę trzecią (3) rury, wypełnia się materiałem odpadowym.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 401283 (22) 2012 10 19
(51) F16K 5/06 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
(71) VALVEX
SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów
(72) JANIK JERZY
(54)	Zawór kulowy z pakietem uszczelniającym
ogniotrwałym oraz pakiet uszczelniający
ogniotrwały do zaworu kulowego
(57) Zawór kulowy ma korpus zaworu oraz wkrętkę przelotową,

zaopatrzone w obwodowe wybrania z osadzonymi w nim uszczelniającymi ogniotrwałymi pakietami (11). Pomiędzy czołowymi
powierzchniami uszczelek (13) uszczelniających ogniotrwałych
pakietów (11) a płaszczyznami, w których ulokowane są obwodowe wybranie korpusu i obwodowe wybranie wkrętki przelotowej
znajduje się minimalna szczelina. Pakiet uszczelniający ogniotrwały do zaworu kulowego, ma miedziany pośredni pierścień (12)
z osadzoną na nim uszczelką (13). korzystnie z tworzywa sztucznego PTFE, przy czym uszczelka (13). między kulą (6) powierzchnią miedzianym pośrednim pierścieniem (12), zaopatrzona jest
w próg bezpieczeństwa. Długość miedzianego pośredniego pierścienia (12) zawiera się w przedziale 2-5 mm, zaś szerokość progu
bezpieczeństwa zawiera się w przedziale 0,35-0,65 mm. Stosunek
długości miedzianego pośredniego pierścienia (12) i uszczelki (13)
wynosi 1:1,3-1:2,1.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401257 (22) 2012 10 16
(51) F16L 59/02 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
(71) INTERWW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tuchom
(72) WOJSA WALDEMAR
(54) Segmentowa dzielona izolacja termiczna
rurociągów ciepłowniczych z samozaciskowym
połączeniem
(57) Segmentowa dzielona izolacja termiczna rurociągów cie-

płowniczych z samozaciskowym połączeniem, składająca się korzystnie z dwóch łupin poliuretanowych, okalających rurociąg
ciepłowniczy, dzielonych wzdłuż osi symetrii rurociągu, korzystnie w poziomie, które w części wzajemnego styku łupiny górnej
i łupiny dolnej mają wzdłużne, korzystnie prostokątne połączenia, a po wzajemnym połączeniu pokryte są zewnętrzną warstwą
ochronną, korzystnie z blachy, charakteryzuje się tym, że po jednej
stronie wzdłuż długości łupiny górnej (2) i naprzemiennie łupiny
dolnej (6) ma występ (3), zaś po drugiej stronie wzdłuż długości
łupiny górnej (2) i naprzemiennie łupiny dolnej (6) ma rowek (7),
przy czym zewnętrzne warstwy ochronne, górna (1) i dolna (5),
mają na wzdłużnych obrzeżach połączenie na styk (4), skierowane
równolegle do poziomej osi symetrii rurociągu, zaś od czoła łupina
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górna (2) i łupina dolna (6) ma z jednej strony obwodowe zaniżenie (9), a z drugiej strony zachodzący obwodowy występ (10).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401288 (22) 2012 10 19
(51) F23G 5/027 (2006.01)
C02F 11/12 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(71) KARCZ HENRYK, Głowno
(72) KARCZ HENRYK; BUTMANKIEWICZ TOMASZ
(54) Sposób termicznej utylizacji zawilgoconych osadów
ściekowych, pofermentacyjnych lub rolniczych
oraz instalacja do spalania zawilgoconych osadów
ściekowych, pofermentacyjnych lub rolniczych
(57) Sposób termicznej utylizacji zawilgoconych osadów ścieko-

wych, pofermentacyjnych lub rolniczych, w którym zawilgocony
osad wprowadza się do obracanej z prędkością od 0,5 do 5 obr./min.
komory obrotowej, w której przesypywany w czasie od 2 do 10 min.
w kierunku okna wylotowego komory obrotowej ogrzewany jest
współprądowo strumieniem spalin, charakteryzuje się tym, że proces suszenia i pirolizy zawilgoconego osadu w komorze obrotowej (2) prowadzony jest w atmosferze beztlenowej strumieniem
spalin o temperaturze z zakresu od 700 do 1100°C, korzystnie 850°C.
Powstały w komorze obrotowej (2) karbonizat i popiół odprowadzany jest do utworzonego na spodzie nad dnem dyszowym (1.1)
fluidalnej komory spalania (1) złoża fluidalnego, zaś powstały w komorze obrotowej (2) zawilgocony gaz pirolityczny kierowany jest
do fluidalnej komory spalania (1), w której ulega spaleniu po wcześniejszym zmieszaniu z powietrzem wprowadzanym do fluidalnej komory spalania (1) na dwóch poziomach jej osi pionowej,
przy czym na poziomie niższym gaz pirolityczny mieszany jest
z powietrzem pierwotnym, doprowadzonym w ilości od 30 do 50%
ilości powietrza stechiometrycznego potrzebnego do spalenia
powstałych gazów pirolitycznych, a na poziomie wyższym z powietrzem wtórnym, doprowadzonym w ilości od 40 do 60% ilości
powietrza stechiometrycznego potrzebnego do spalenia wydzielonych gazów pizolitycznych. Zapłon zmieszanego z powietrzem
zawilgoconego gazu pirolitycznego następuje od ukształtowane-
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go w tylnej ścianie (1.9) fluidalnej komory spalania (1), na wysokości
okna wylotowego komory obrotowej (1), sklepienia zapłonowego (1.10), nagrzanego do temperatury w zakresie od 800 do 900°C
spalinami o temperaturze od 900 do 1000°C, powstałymi ze spalania karbonizatu w złożu fluidalnym. Powstałe we fluidalnej komorze
spalania (1) spaliny kierowane są do komory separacji (3), a następnie do płomiennicy (4.1) kotła odzysknicowego (4), popiół z fluidalnej komory spalania (1) odprowadza się do układu odprowadzania popiołu (7), a wychodzące z kotła odzysknicowego (4) spaliny
poddaje się procesowi odpylenia w układzie odpylania spalin (5),
a następnie schłodzenia i osuszenia w układzie schładzająco-osuszającym spalin (6). Przedmiotem wynalazku jest również instalacja
do termicznej utylizacji zawilgoconych osadów ściekowych, pofermentacyjnych lub rolniczych.
(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 401367 (22) 2012 10 26
(51) F24D 3/10 (2006.01)
(71) WOJTAŚ JAN, Kaźmierz
(72) WOJTAŚ JAN
(54) Naczynie wzbiorcze,
zwłaszcza do centralnego ogrzewania
(57) Naczynie wzbiorcze, zwłaszcza do centralnego ogrzewania,
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podłączony jest zespół kontrolno-inicjujący (6), wentylator palnika (7) oraz czujniki.
(4 zastrzeżenia)

zawiera szczelny zbiornik w kształcie prostopadłościanu, w którym
są zamontowane rura bezpieczeństwa (1), rura opadowa (2) oraz
rura przelewowa (3), przy czym wylot rury bezpieczeństwa (1), wychodzącej ze ścianki naczynia wzbiorczego, znajduje się powyżej
krawędzi górnej rury przelewowej (3), natomiast rura opadowa (2)
wychodzi z części dolnej przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego, a rura przelewowa (3), wychodzi z dna naczynia wzbiorczego,
ponadto krawędź górna rury przelewowej (3) jest usytuowana
na wysokości maksymalnego poziomu wody w naczyniu wzbiorczym. Krawędź górna rury przelewowej (3) jest zukosowana, przy
czym kąt zukosowania krawędzi górnej (β) rury przelewowej (3)
wynosi 60°, natomiast wierzchołek zukosowania jest usytuowany
po stronie rury bezpieczeństwa (1) i rury opadowej (2). Rura bezpieczeństwa (1) jest połączona hydraulicznie z częścią dolną przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 401219 (22) 2012 10 15
(51) F25B 30/00 (2006.01)
F24H 4/00 (2006.01)
(71) ORŁOWSKI ZDZISŁAW, Złotów
(72) ORŁOWSKI ZDZISŁAW
(54)	Aktywna chłodnica czynnościowa
(57) W składzie obwodu głównego znajdą się następujące ele-

A1 (21) 401216 (22) 2012 10 15
(51) F24H 3/08 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
(71) ISYS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Raków
(72) RADZIWON JAKUB; RADZIWON TOMASZ
(54) Wymiennik ciepła
(57) Przedmiotem wynalazku jest wymiennik ciepła, umieszcza-

ny w kanale przepływu powietrza, przeznaczony do ogrzewania
powietrza używanych w centralach grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych oraz nagrzewnicach powietrza. Wymiennik ma
wewnątrz komory spalania (4) w obudowie (1) zamocowaną co najmniej jedną głowicę promieniowania podczerwonego (5) wyposażoną w co najmniej jeden promiennik podczerwieni. Każda
głowica promieniowania podczerwonego (5) zawiera palnik wyposażony w zespół kontrolno-inicjujący (6) oraz wentylator palnika (7) umieszczony na wylocie komory mieszania (8), zaś na wlocie
do komory mieszania (8) osadzony jest elektrozawór (9) podłączony do układu sterującego (10), ponadto do układu sterującego (10)

menty: 1) zbiornik ciekłego medium roboczego; 2) pompa ciekłej
postaci medium roboczego; 3) pierwszy stopień grzejnicy ciekłego
początkowo medium roboczego, będący jednocześnie elementem składowym przeciwprądowego wymiennika ciepła wysokiego ciśnienia; 4) dogrzewacz gazowej postaci medium roboczego,
czyli drugi stopień jego grzejnicy; 5) rozprężny silnik gazowy lub
parowy (turbina); 6) chłodnica i skraplacz medium roboczego,
będące jednocześnie elementami składowymi przeciwprądowego lub współprądowego wymiennika ciepła niskiego ciśnienia. W składzie pompy cieplnej znajdą się następujące elementy:
1) sprężarka gazowego medium roboczego; 2) chłodnica gazowego
medium roboczego, będąca jednocześnie elementem składowym
przeciwprądowego wymiennika ciepła wysokiego ciśnienia; 3) maszyna rozprężna (silnik turbinowy) gazowego medium roboczego;
4) grzejnica gazowego medium roboczego, będąca jednocześnie
elementem składowym przeciwprądowego lub współprądowego
wymiennika ciepła niskiego ciśnienia.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401328 (22) 2012 10 23
(51) F26B 3/00 (2006.01)
F26B 7/00 (2006.01)
(71) GUDAN CEZARY, Unieszewo
(72) GUDAN CEZARY
(54) Dwukomorowa suszarnia z przemiennymi cyklami
nagrzewania i suszenia
(57) Suszarka składa się z dwóch komór roboczych (1) i (4), her-

metycznie zamykanych. Suszenie materiału (2) i (14) odbywa się
w dwóch cyklach, nagrzewania i odparowywania, przemiennie dla
każdej komory (1) i (4). Materiał (2) i (14) do suszenia umieszczany
jest na rynnowych podgrzewaczach (3) i (15) tak, że ciepło potrzebne do suszenia przekazywane jest w jak największym stopniu, bezpośrednio przez styk z rurami grzejnymi. Para wodna z suszenia jest
wysysana za pomocą pompy podciśnieniowej (7). Za pompą (7) ciepło parowania jest odbierane przez wymiennik ciepła (8) i kierowane z powrotem do podgrzewania suszonego materiału (2) lub (14).
W system grzewczy wpięte jest dodatkowe źródło ciepła (19), które
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służy do uzupełniania strat i do rozruchu. Przemienność pracy komór (1) i (4) umożliwia bardziej płynną pracę obsługi i lepsze wykorzystanie ciepła z suszenia. Suszarnia przeznaczona jest do suszenia
materiałów, w których nie ma potrzeby zachowania ich struktury.
Suszenie odbywa się głównie poprzez wrzenie wody przy obniżonym ciśnieniu.
(4 zastrzeżenia)

33

teriałów wybuchowych wyznacza się w oparciu o czasy propagacji
fali sejsmicznej w ośrodku niejednorodnym.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 401363 (22) 2012 10 26
(51) F42D 3/04 (2006.01)
F42D 3/06 (2006.01)
(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) KABIESZ JÓZEF; LURKA ADAM; DUBIŃSKI JÓZEF;
MUTKE GRZEGORZ
(54) Sposób wyznaczania warunków konstruktywnej
interferencji drgań generowanych robotami
strzałowymi
(57) Sposób polega na definiowaniu charakterystyk amplitu-

dowo-częstotliwościowych pakietów drgań w niejednorodnym
ośrodku (I), zawierającym obszary (II) o odmiennych właściwościach
strukturalnych, geomechanicznych i geofizycznych, propagujących wzdłuż promieni sejsmicznych opisanych krzywymi (III1...,IIIn),
określonych odpaleniem ładunków materiałów wybuchowych
(1, 2, 3,...,n) w otoczeniu źródeł ich wygenerowania i w obszarze (IV),
w którym wystąpi efekt ich interferencji oraz geometrycznego
rozkładu ładunków materiałów wybuchowych (1, 2, 3,...,n) w stosunku do obszaru (IV), w którym wystąpi efekt ich interferencji
i czasów (T1, T2, T3,...,Tn) odpalania ładunków materiałów wybuchowych. Charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe pakietów
drgań w ośrodku (I) definiuje się między innymi w oparciu o rozkład wartości parametrów charakteryzujących niejednorodne pole
prędkości propagacji fal sejsmicznych, korzystnie metodą tomografii krzywoliniowej. Czasy (T1, T2, T3, ...,Tn) odpalania ładunków ma-

A1 (21) 401276 (22) 2012 10 18
(51) G01K 15/00 (2006.01)
G01K 7/02 (2006.01)
(71) AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA,
Bielsko-Biała;
LIMATHERM SENSOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Limanowa
(72) KURTYNIUK IGOR; JUSZKIEWICZ ZBIGNIEW
(54) Sposób weryfikacji sensorów termoelektrycznych
bez ich demontażu z obiektu
(57) Sposób weryfikacji sensorów termoelektrycznych bez

ich demontażu z obiektu drogą porównania wskazań kontrolnego
i sprawdzanego sensorów tego samego typu i mierzenia temperatury kontrolnego sensora według wielkości jego siły termoelektromotorycznej, charakteryzuje się tym, że dla zwiększenia dokładności weryfikacji najpierw łączy się jednoimienne termoelektrody
kontrolnego i sprawdzanego sensorów, tworząc dyferencjalną termoparę, a następnie kontrolny sensor nagrzewa się lub ochładza
do temperatury, przy której siła termoelektromotoryczna będzie
równa zero i wyznaczywszy temperaturę kontrolnego sensora,
przez obwód dyferencjalnej termopary przepuszcza się impuls
prądu, który podwyższa temperaturę roboczych spoin o 10-20°C
i jednocześnie mierzy się przyrost siły termoelektromotorycznej
dyferencjalnej termopary i kontrolnego sensora, a odchylenie
sprawdzanego sensora od nominalnej statycznej charakterystyki
przetwarzania wyznacza się ze wzoru (A), gdzie TK - temperatura
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kontrolnego sensora ΔE, ΔEK - wartość przyrostu siły termoelektromotorycznej termopary dyferencjalnej i kontrolnego sensora.
(1 zastrzeżenie)
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następuje napełnienie butli (16) do ciśnienia czterokrotnie niższego
od ciśnienia panującego na wejściu do restryktora głównego (8).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 401297 (22) 2012 10 20
(51) G01M 17/007 (2006.01)
B60C 11/24 (2006.01)
G01B 21/08 (2006.01)
G01R 31/36 (2006.01)
(71) BERLIŃSKI ARKADIUSZ PRODIG TECH,
Międzybrodzie Bialskie
(72) BERLIŃSKI ARKADIUSZ
(54)	Urządzenie elektroniczne do oceny stanu
samochodu
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie elektroniczne

do oceny stanu samochodu, w szczególności oceny lakieru oraz
co najmniej oceny układu elektrycznego i/lub oceny stanu ogumienia i/lub pomiaru ciśnienia w oponach, co pozwala w dosyć
szerokim zakresie ocenić stan techniczny samochodu lub innego
pojazdu podczas dokonywania transakcji kupna/sprzedaży. Urządzenie elektroniczne do oceny stanu samochodu ma mikrokontroler (6) połączony w sposób mieszany z blokiem zasilacza (7),
klawiaturą (8), wyświetlaczem (5) oraz blokiem pomiarowym (9),
który zawiera blok oceny lakieru (3) i/lub blok pomiaru bieżnika (1)
i/lub blok pomiaru stanu instalacji (2) i/lub blok (4) pomiaru ciśnienia w kołach, przy czym w obwód bloku pomiaru bieżnika
(D i blok (2) pomiaru stanu instalacji włączone jest wyjście czujnika (12) ciśnienia w kołach.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 401353 (22) 2012 10 25
(51) G01N 1/28 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/73 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) CWOLEK BEATA; MULLER EWA; BOLIBRZUCH BARBARA
(54) Sposób wytwarzania materiałów odniesienia
dla brązu aluminiowo-niklowego
(57) Sposób wytwarzania materiałów odniesienia do spektralnej

analizy brązów aluminiowo-niklowych, polegający na wtapianiu
do czystej miedzi dodatkowych pierwiastków, charakteryzuje się
tym, że do pieca indukcyjnego tyglowego, wsaduje się miedź katodową i roztapia ją pod pokryciem węgla drzewnego, a następnie
wtapia się stop wstępny w gatunku CuFe20, stop wstępny w gatunku CuNi15, węgiel w postaci grafitu, stop wstępny w gatunku
CuCr8, stop wstępny w gatunku CuSi16, stop wstępny w gatunku
CuMn30, czysty cynk, stop wstępny w gatunku CuAl50, czystą cynę,
stop wstępny w gatunku CuP15, stop wstępny w gatunku CuSb52,
stop wstępny w gatunku CuAs10, czysty ołów, czysty bizmut, stop
wstępny w gatunku CuCd5, stop wstępny w gatunku CuZr30, i tak
wytworzony ciekły stop podgrzewa się do temperatury w zakresie
1100-1150°C, miesza zagrzanym prętem grafitowym, ściąga żużel
i przelewa do rozgrzanego tygla, po czym odlewa się do gorącej
kokili żeliwnej zagrzanej wstępnie do temperatury nie przekraczającej 330°C.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401202 (22) 2012 10 15
(51) G01N 1/22 (2006.01)
(71) ŁODZIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(72) ŁODZIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Metoda ciągłego poboru zbiorczej
reprezentatywnej próbki gazu ziemnego
oraz układ do realizacji tej metody
(57) Próbka gazu pobierana jest cienką rurką (1) z gazociągu

wysokiego ciśnienia (2) i dochodzi poprzez zawór (Z3) do filtra
koalescencyjnego (5), a następnie gaz przepływa przez dwustopniowy reduktor (6) oraz filtr cząstek stałych (7), po czym oczyszczony w filtrze (7) gaz o zredukowanym ciśnieniu doprowadzany
jest do restryktora głównego (8) i przepływa przez niego w bardzo
małych ilościach, a następnie, po założonym okresie poboru próbki,

A1 (21) 401354 (22) 2012 10 25
(51) G01N 1/28 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/73 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH,
Gliwice
(72) CWOLEK BEATA; MULLER EWA; BOLIBRZUCH BARBARA;
GAŁECZKA JUSTYNA; WIERZBICKI ŁUKASZ;
MALARA SZYMON
(54) Sposób wytwarzania materiałów odniesienia
dla spoiw bezołowiowych na bazie cyny
(57) Sposób wytwarzania materiałów odniesienia do spektralnej
analizy spoiw bezołowiowych na bazie cyny polegający na wtapianiu
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do czystej cyny dodatkowych pierwiastków, charakteryzuje się
tym, że do pieca indukcyjnego tyglowego, wsaduje się cynę i roztapia ją w tyglu grafitowym, kolejno do ciekłej cyny o temperaturze
550°C wtapia się stop wstępny w gatunku SnFe52, stop wstępny
w gatunku SnNi6, stop wstępny w gatunku SnCu7,6, i miesza się
prętem grafitowym przez 10 do 15 minut, po czym obniża się temperaturę kąpieli do 450°C i wtapia się kolejno stop wstępny w gatunku Au36,1Cu63,5Ag, stop wstępny w gatunku SnAg3,5, czysty
cynk, stop wstępny w gatunku SnSb9, stop wstępny w gatunku
SnPb38, stop wstępny w gatunku SnAl5, stop wstępny w gatunku
SnAs5, kadm, bizmut i ind, i tak wytworzoną kąpiel metalową miesza się prętem grafitowym przez 10 do 15 minut, i odlewa do zimnej kokili żeliwnej.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401355 (22) 2012 10 26
(51) G01N 3/56 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ
(54) Mechanizm regulacji parametrów geometrycznych
zwłaszcza w urządzeniach testujących dokumenty
(57) Mechanizm regulacji parametrów geometrycznych, zwłasz-

cza w urządzeniach testujących dokumenty, zawiera symetrycznie
rozmieszczone po obu bokach bazowe oprawy, (14, 15), w których
utwierdzone są usytuowane obok siebie po dwie prowadnice (13)
i ułożyskowane pociągowe śruby (2, 3) suwaków (7, 8). Na prowadnicach (13) umieszczone są współpracujące z zaciskami (16) suwaki (7, 8), w których ułożyskowany jest wieloczłonowy poziomy
uchwyt (11) dokumentów. Suwaki (7, 8) są napędzane synchroniczną przekładnią (1), której koła osadzone są na śrubach (3 i 2), poruszaną jednym z pokręteł (12) lub (18). Ponad oprawami (14, 15)
znajdują się oprawy (6), w których jest utwierdzona para stałych
rolek (4) i do których przytwierdzony jest wskaźnik (10) przesuwu.
Ponad parą stałych rolek (4), w określonej i stałej odległości, znajduje się para ruchomych rolek (5). Odległość pomiędzy środkiem
obrotu uchwytów (11), a parą ruchomych rolek (5), która jest parametrem zmiennym, jest odczytywana na skali (9) zamocowanej
do suwaka (8).
(1 zastrzeżenie)
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- podłoże stalowe głowicą ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości, mający zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym podczas
napraw powypadkowych pojazdów samochodowych. Sposób
kontrolowania kinetyki tworzenia połączenia adhezyjnego typu
powłoka szpachlówkowa - podłoże stalowe głowicą ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości, polega na tym, że głowicę ultradźwiękową wysokiej częstotliwości powyżej 10 MHz, korzystnie
20 MHz, przykłada się po wewnętrznej stronie elementu, następnie
generuje się sygnały, po czym nakłada się powłokę szpachlówkowa
od strony zewnętrznej, dalej uzyskane sygnały podaje się w sposób
ciągły analizie, do wyznaczenia modułu ciśnieniowego współczynnika odbicia, w czasie procesu konstytuowania się połączenia adhezyjnego typu powłoka szpachlówkowa - podłoże stalowe.
(1 zastrzezenie)

A1 (21) 401205 (22) 2012 10 15
(51) G01N 19/04 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/11 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) KOWALCZYK JAKUB; JÓSKO MARIAN;
ULBRICH DARIUSZ
(54) Sposób oceny wytrzymałości połączenia klejowego
metodą ultradźwiękową głowicą
o wysokiej częstotliwości
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny wytrzymałości
połączenia klejowego metodą ultradźwiękową głowicą o wysokiej częstotliwości mający zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Sposób oceny wytrzymałości połączenia
klejowego metodą ultradźwiękową głowicą o wysokiej częstotliwości fali podłużnej z linią opóźniającą, umożliwiającą pomiary blach cienkich poza obszarem pola bliskiego, polega na tym,
że ultradźwiękową głowicą o częstotliwości w zakresie 12-40 MHz,
korzystnie 20 MHz, kalibruje się na pierwszej próbce wzorcowej
pozbawionej kleju, a następnie przykłada się do drugiej próbki
wzorcowej, w której wykonano wysokiej jakości połączenie klejowe, po czym analizuje się uzyskany na ekranie defektoskopu
ultradźwiękowego sygnał.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401206 (22) 2012 10 15
(51) G01N 19/04 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/11 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) KOWALCZYK JAKUB; JÓSKO MARIAN
(54) Sposób interpretacji sygnałów
na ekranie defektoskopu ultradźwiękowego
w czasie lokalizacji kleju między blachami
(57) Sposób interpretacji sygnałów na ekranie defektoskopu ulA1 (21) 401204 (22) 2012 10 15
(51) G01N 19/04 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/11 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) KOWALCZYK JAKUB; JÓSKO MARIAN;
ULBRICH DARIUSZ
(54) Sposób kontrolowania kinetyki
tworzenia połączeń adhezyjnych typu powłoka
szpachlówkowa-podłoże stalowe głowicą
ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób kontrolowania kinetyki
tworzenia połączenia adhezyjnego typu powłoka szpachlówkowa

tradźwiękowego w czasie lokalizacji kleju między blachami, polega na tym, że ultradźwiękową głowicą o częstotliwości w zakresie
12-40 MHz, korzystnie 20 MHz, kalibruje się na pierwszej próbce
wzorcowej pozbawionej kleju, a następnie przykłada się do drugiej
próbki wzorcowej, w której wykonano wysokiej jakości połączenie
klejowe, po czym analizuje się uzyskany na ekranie defektoskopu
ultradźwiękowego sygnał w postaci ciągu malejących impulsów
generowanych w wyniku dojścia odbitej fali ultradźwiękowej
od badanego połączenia do przetwornika ultradźwiękowego i dalej jako miarę obecności kleju przyjmuje się liczbę tych impulsów
z uwzględnieniem błędów generowanych przez układ pomiarowy,
w sytuacji, gdy pierwszy impuls z obszaru połączenia uzyska ustaloną wysokość ekranu - korzystnie 0,8 wysokości ekranu.
(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 401265 (22) 2012 10 17
(51) G01N 21/35 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
G01N 21/25 (2006.01)
(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,
Warszawa
(72) KOPCZYŃSKI KRZYSZTOF; KUBICKI JAN
(54)	Urządzenie do emisji skolimowanej wiązki
promieniowania absorbowanego
przez dwutlenek wegla
(57) Urządzenie do emisji skolimowanej wiązki światła mono-

A1 (21) 401208 (22) 2012 10 15
(51) G01S 13/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
Warszawa
(72) KULPA KRZYSZTOF; MISIUREWICZ JACEK;
MALANOWSKI MATEUSZ; GORZELAŃCZYK ADAM;
ROSZKOWSKI PAWEŁ; KULPA JANUSZ
(54)	Układ odbiorczy dla radaru pasywnego
(57) W układzie odbiorczym antena (A) poprzez blok anteno-

A1 (21) 401304 (22) 2012 10 22
(51) G01P 3/487 (2006.01)
G01D 5/12 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA OPOLSKA,
Opole
(72) BROL SEBASTIAN; PRAŻNOWSKI KRZYSZTOF;
AUGUSTYNOWICZ ANDRZEJ
(54) Sposób pomiaru prędkości obrotowej koła
ogumionego pojazdu drogowego
i układ do pomiaru prędkości obrotowej koła
ogumionego pojazdu drogowego
(57) Sposób do pomiaru prędkości obrotowej koła ogumionego

A1 (21) 401209 (22) 2012 10 15
(51) G01S 13/00 (2006.01)
G01S 13/20 (2006.01)
G01S 13/70 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
Warszawa
(72) KULPA KRZYSZTOF; MISIUREWICZ JACEK;
MALANOWSKI MATEUSZ; KUROWSKA ANNA;
BĄCZYK MARCIN KAMIL; GROMEK DAMIAN;
KULPA JANUSZ
(54) Sposób tłumienia stałych ech będących
poza zasięgiem radaru w układzie odbiornika
i układ do stosowania tego sposobu
(57) W sposobie korzystając ze znajomości przemienności okre-

chromatycznego absorbowanego przez dwutlenek węgla, posiada
rurę wyładowczą (1) napełnioną mieszaniną gazów z dwutlenkiem
węgla pod obniżonym ciśnieniem, zamkniętą z jednej strony okienkiem (2) przepuszczającym promieniowanie podczerwone absorbowane przez dwutlenek węgla, w której, w wyniku przyłożonego
wysokiego napięcia z zasilacza (3), występuje wyładowanie elektryczne.
(4 zastrzeżenia)

pojazdu drogowego charakteryzuje się tym, że mierzy się natężenie pola magnetycznego naturalnie namagnesowanego badanego
koła ogumionego za pomocą jednego czujnika natężenia pola magnetycznego (Cm), sygnał pomiarowy filtruje się przez co najmniej
dwa filtry pasmowo-przepustowe ( Fpp1, Fpp1,…,Fppn) o różnej częstotliwości centralnej i wybiera sygnał o maksymalnej amplitudzie,
który poddaje się detekcji przejścia przez zero, po czym formuje się
napięciowy sygnał wyjściowy o wartości napięcia proporcjonalnej
do prędkości obrotowej koła. Układ do pomiaru prędkości obrotowej koła ogumionego pojazdu drogowego charakteryzuje się tym,
że wyposażony jest w czujnik przyśpieszenia (Cp) i w selektor sygnału o najwyższej amplitudzie (Ssna), którego wejście połączone
jest z wyjściem, co najmniej dwóch filtrów pasmowo-przepustowych ( Fpp1, Fpp1,…,Fppn) o różnej częstotliwości centralnej, a wyjście z detektorem przejścia przez zero (Dpo).
(4 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 09 06

wy (BA) połączona jest z blokami odbiorczymi o określonych
pasmach, które zawierają jednocześnie bloki odbiorcze szerokopasmowe (BS) i bloki odbiorcze wąskopasmowe (BW), a wyjście
każdego bloku połączone jest z blokiem przetwarzania (BP1-BPN).
(2 zastrzeżenia)

sów powtarzania impulsów wyznacza się odległości na jakiej
znajdują się obiekty dające echo stałe, a dla obiektów o odległości
większej niż zasięg radaru, wykorzystując wyznaczone odległości,
generuje się echa sygnałów odbitych od tych obiektów. Następnie usuwa się echa obiektów dalekich z sygnału rejestrowanego
używając wygenerowane sygnały ech za pomocą metody operacji
odejmowania lub filtracji adaptacyjnej, a sygnał rejestrowany z usuniętymi już echami obiektów dalekich poddaje się klasycznemu
przetwarzaniu w radarze impulsowym. Układ tłumienia ma na wejściu blok detekcji (BD), którego wyjście połączone jest poprzez blok
odtwarzania sygnału (BOS) z pierwszym wejściem bloku tłumienia
ech (BTEP), a wejście bloku detekcji (BD) połączone jest z drugim
wejściem bloku tłumienia ech (BTEP). Wyjście bloku tłumienia
ech (BTEP) stanowi wyjście układu.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401210 (22) 2012 10 15
(51) G01S 13/00 (2006.01)
G01S 13/30 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
Warszawa
(72) KULPA KRZYSZTOF; MALANOWSKI MATEUSZ;
SAMCZYŃSKI PIOTR; GROMEK DAMIAN;
MAŚLIKOWSKI ŁUKASZ; KULPA JANUSZ
(54) Sposób sytnezy i analizy sygnałów dla radaru
impulsowego i układ do stosowania tego sposobu
(57) Zgodnie ze sposobem sygnał złożony z impulsów emituje się

i koreluje się z wzorcami poszczególnych impulsów. Na tej podstawie określa się opóźnienia, zmiany fazy i częstotliwości poszczególnych impulsów, a następnie odległości i prędkości obiektów. Przed
emisją poszczególne impulsy sygnału dodaje się do siebie tak,
że poszczególne impulsy składowe emitowane są jednocześnie,
a odebrany sygnał koreluje się ze wszystkimi wzorcami poszczególnych impulsów i na podstawie wyniku korelacji z pojedynczym
impulsem określa się opóźnienia oraz zmiany fazy i częstotliwości
impulsów składowych. Układ zawiera na wejściu szereg bloków
syntezy pojedynczego impulsu (BSI1-BSIn) i ma blok antenowy (BA)
połączony z anteną (A), którego wyjście połączone jest poprzez
sumator (S) z wejściami bloków analizy poszczególnych impulsów (Ban1-BAnN), z kolei których wyjścia połączone są z wejściem
bloku asocjacji.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401361 (22) 2012 10 26
(51) G01S 15/88 (2006.01)
(71) ESCORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(72) MARKOWSKI ZENON; MALINOWSKI MARIUSZ;
MOTYLIŃSKI MARCIN
(54) Sposób monitoringu migracji ryb z wykorzystaniem
analizy cienia akustycznego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób monitoringu migracji

ryb z wykorzystaniem analizy cienia akustycznego, przeznaczony
do zliczania ilości ryb przemieszczających się w wodzie w obrębie
wiązki akustycznej sonaru bocznego z uwzględnieniem kierunku
poruszania się ryb, rozmiaru ryb, gatunku ryb i prędkości poruszania się ryb. Sposób polega na tym, że co najmniej jeden przetwornik ultradźwiękowy montuje się w ustalonym punkcie zbiornika
wodnego, korzystnie koryta wodnego, na ustalonej wysokości h0
od dna zbiornika wodnego, korzystnie koryta wodnego, pod określonym kątem oraz, który generuje kierunkową wiązkę akustyczną skierowaną w toń wodną pod określonym kątem, uderzającą
w dno i/lub przedmioty znajdujące się w toni wodnej, a odbita
wiązka akustyczna wraca do przetwornika ultradźwiękowego, przy
czym w pierwszej kolejności do przetwornika ultradźwiękowego
docierają wiązki akustyczne odbite od przemieszczającej się ryby,
następnie wiązki akustyczne odbite od dna lub przedmiotów
znajdujących się najbliżej przetwornika ultradźwiękowego, a jako
ostatnie z coraz większym opóźnieniem czasowym, do przetwornika ultradźwiękowego docierają wiązki akustyczne odbite od obszarów położonych w większej odległości od przetwornika, ciało
ryby przesłania cześć wiązki akustycznej. Na dnie tworzy się cień
akustyczny ryby pomiędzy punktami początku cienia (xp) i końca
cienia (xk), po czym analizuje się różnice czasowe pomiędzy sygnałami odbitymi od ryby oraz od punktów początku cienia (xp)
i końca cienia (xk). Obszar cienia akustycznego, z którego nie następuje odbicie wiązki akustycznej, jest obszarem zawartym pomiędzy punktami początku cienia (xp) i końca cienia (xk), następnie
w oparciu o znajomość wysokości zamontowania przetwornika
od dna (h0) oraz wyznaczonych na podstawie dokładnego pomiaru
czasu pomiędzy wysłaniem impulsu, a jego powrotem po odbiciu,
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odległości ryby od przetwornika ultradźwiękowego (d), odległości
punktów początku cienia (xp) i końca cienia (xk) od przetwornika,
a także analizy trygonometrycznej, oblicza się wysokość ryby (Yr)
z zależności: Yr = h0*d*(Xk-Xp)/Xp*√[(h0)2+(Xk)2], a w wyniku wysyłania szeregu kolejnych impulsów skanujących przepływającą rybę,
uzyskuje się kolejne cienie, które odwzorowują kształt ryby.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401213 (22) 2012 10 15
(51) G02B 5/28 (2006.01)
G02B 5/22 (2006.01)
G02B 5/20 (2006.01)
(71) VIGO SL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piastów;
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(72) KUBRAK JANUSZ; GRALEWICZ GRZEGORZ;
OWCZAREK GRZEGORZ
(54) Interferencyjny filtr blokujący
szkodliwe promieniowanie optyczne z zakresu
widzialnego - VIS i bliskiej podczerwieni - NIR
(57) Interferencyjny filtr blokujący szkodliwe promieniowanie

optyczne z zakresu widzialnego - VIS i bliskiej podczerwieni - NIR
składa się z podłoża mineralnego lub organicznego oraz naniesionych technikami fizycznego wyparowania w wysokiej próżni siedmiu warstw wykonanych z materiałów dielektrycznych o wysokim
współczynniku załamania oznaczanych H i niskim współczynniku
załamania oznaczanych L oraz metalicznych warstw aluminium - Al
oznaczanych M, według kolejności: H, L, M, L, M, L, H, przy czym
pierwsza warstwa licząc od strony powietrza oznaczona H ma grubość optyczną nd = 1,350 λ/4 - ćwiartki dla długości fali λ=900nm
a pozostałe warstwy dielektryczne stosu interferencyjnego zarówno o wysokim H jak i niskim L współczynniku złamania mają jednakowe grubości optyczne nd = 1,07 λ/4 dla tej samej długości fali.
Zakłócenie symetrii stosu interferencyjnego poszerza charakterystykę przepuszczania w zakresie VIS, co zapewnia niezakłócone rozpoznawanie barw. Zastosowanie warstwy metalicznej z aluminium
podwyższa właściwości użytkowe filtru. Podział warstwy metalicznej na dwie cieńsze warstwy rozdzielone warstwą dielektryczną
o niskim współczynniku załamania L, pogłębia poziom tłumienia
filtru w zakresie NIR.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401299 (22) 2012 10 24
(51) G06F 3/041 (2006.01)
G06F 3/048 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) DOBOSZ KRZYSZTOF
(54) Sposób przekazywania sygnałów
z wykorzystaniem ekranu dotykowego
(57) Sposób przekazywania sygnałów z wykorzystaniem ekranu

dotykowego, polega na tym, że powierzchnia ekranu dotykowego
dzieli się na obszary, korzystnie osiem rozłącznych obszarów na powierzchni ekranu dotykowego, a każdy z obszarów rejestruje tylko
jedno dotknięcie w tym samym momencie czasu, przy czym każdy
z sygnałów dotknięcia obszaru przekazuje się do jednostki sterującej korzystnie mikroprocesora.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 401274 (22) 2012 10 18
(51) G06Q 30/00 (2012.01)
(71) D&K TECHNOLOGY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wróżewy
(72) KANIEWSKI MAREK KRZYSZTOF
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(54) Sposób samoobsługowego generowania
faktur papierowych
(57) Sposób samoobsługowego generowania faktur papiero-

wych charakteryzuje się tym, że urządzenie pobierające paragony,
sczytuje numer dokumentu zapisany w postaci kodu kreskowego,
następnie zostaje sprawdzone czy taki znajduje się w bazie danych
punktu sprzedaży i jego datę wystawienia, kolejno na ekranie pojawia się lita artykułów, które znajdują się na danym paragonie, następnie użytkownik wybiera z listy produkty, na które potrzebuje
fakturę i samodzielnie wprowadza dane, na które ma zostać wystawiony dokument.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 400582 (22) 2012 10 23
(51) G06T 15/10 (2011.01)
B41M 1/14 (2006.01)
(71) RAUSZ RAFAŁ
GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII, Gdańsk
(72) HINC PIOTR
(54) Sposób przygotowania obrazów,
zwłaszcza trójwymiarowych,
do druku z wykorzystaniem hybrydowego rastra
losowo-komórkowego wysokiej rozdzielczości
(57) Sposób przygotowania obrazów, zwłaszcza trójwymiaro-

wych, do druku z wykorzystaniem hybrydowego rastra losowo-komórkowego wysokiej rozdzielczości, charakteryzuje się tym, że obraz dzieli się, pokrywając jego płaszczyznę mozaiką kafli rastra (1)
w postaci wielokątów, a centra (2) pól sąsiadujących ze sobą kafli
rastra (1) łączy się, tworząc siatkę (4) złożoną z trójkątów (3), przy
czym punkty rastra porządkuje się na płaszczyźnie losowo poprzez
usytuowanie ich w centrach (2) pól kafli (1) powstałych w wyniku
triangulacji.
(4 zastrzeżenia)

Nr 9 (1052) 2014

pokrywa się ze szczeliną wlotową (Z1) urządzenia w sposób umożliwiający wlot całym obwodem monety-żetonu (M) do urządzenia,
po czym następuję pod wpływem sprężyny (S) obrót do położenia,
w którym szczelina wlotowa (Z1) urządzenia zostaje przysłonięta
wyprofilowanym skrzydłem przelotowej komory obrotowej (K), natomiast otwór wylotowy (W2) przelotowej komory obrotowej (K)
pokrywa się ze szczeliną wylotową (Z2) urządzenia w sposób umożliwiający wylot całym obwodem monety i pojedyncza moneta-żeton (M) wpada do dalszej części toru monet-żetonów automatów
usługowych na monety lub żetony, a podczas wrzucania kolejnych
monet-żetonów (M) następuje dokładne powtórzenie wszystkich
wymienionych czynności. Urządzenie do zabezpieczenia automatów usługowych na monety lub żetony stanowiące selektywny,
mechaniczny bufor dla monet-żetonów wprowadzanych do automatu, usytuowane przed wprowadzeniem monety lub żetonu
do testera monet-żetonów lub do segregatora monet-żetonów,
uniemożliwiające przedostawanie się niepożądanych przedmiotów do właściwego toru monet aparatów wrzutowych posiada
szczelinę wlotową (W1) i wylotową (W2), przelotową komorę obrotową (K) z osią obrotu (I), która posiada sztywne, wyprofilowane
skrzydło otwory wlotowy (W1) i wylotowy (W2), sprężynę ustalającą (S) położenie w stanie spoczynkowym urządzenia.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 401309 (22) 2012 10 22
(51) G10D 13/00 (2006.01)
(71) SŁAWUTA WIESŁAW, Częstochowa;
MIGAS MARIUSZ, Częstochowa
(72) SŁAWUTA WIESŁAW; MIGAS MARIUSZ
(54) Pałka perkusyjna
(57) Przedmiotem wynalazku jest pałka perkusyjna służąca

do uderzania w instrumenty perkusyjne w celu wydobycia z nich
brzmienia. Całość lub część grubego końca (1) pałki jest pokryta
w sposób stały lub rozłączny opaską (2) o kształcie cylindrycznej
rury lub opaskami o kształcie pierścienia kołowego rozmieszczonymi w pewnych odległościach od siebie, przy czym opaski (2) są wykonane z antypoślizgowego i elastycznego materiału.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401348 (22) 2012 10 25
(51) G07F 1/02 (2006.01)
(71) CHRAPKIEWICZ ZDZISŁAW, Wrocław
(72) CHRAPKIEWICZ ZDZISŁAW
(54) Sposób zabezpieczenia automatów usługowych
na monety lub żetony oraz urządzenie
do zabezpieczenia automatów usługowych
na monety lub żetony
(57) Sposób zabezpieczenia automatów usługowych na monety

lub żetony polega na zastosowaniu dodatkowego urządzenia usytuowanego przed wprowadzeniem monety lub żetonu do testera
monet-żetonów, lub do segregatora monet-żetonów, uniemożliwiającego przedostawanie się niepożądanych przedmiotów do właściwego toru monet aparatów wrzutowych i polega na tym, że monetę-żeton (M) wprowadza się do szczeliny wlotowej (Z1) urządzenia,
gdzie pod wpływem nacisku monety-żetonu (M) na sztywne, wyprofilowane skrzydło przelotowej komory obrotowej (K) następuje mechaniczny obrót przelotowej komory obrotowej (K) w ten
sposób, że otwór wlotowy (W1) przelotowej komory obrotowej (K)
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A1 (21) 401346 (22) 2012 10 25
(51) G10L 13/00 (2006.01)
(71) IVONA SOFTWARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(72) OSOWSKI ŁUKASZ M.; KASZCZUK MICHAŁ T.
(54)	Generowanie spersonalizowanych programów
audio z zawartości tekstowej
(57) Wynalazek dotyczy generowania spersonalizowanych pro-

gramów audio z zawartości tekstowej. Dostarczone są funkcje
służące do generowania programów dźwiękowych zamiany tekstu na mowę TTS z treści tekstowej otrzymywanej z wielu źródeł.
System zamiany tekstu na mowę TTS montuje program dźwiękowy
z kilku indywidualnych prezentacji audio dostępnych w sieci treści
wybranej przez użytkownika. Użytkownicy konfigurują system zamiany tekstu na mowę TTS celem pobrania osobistych treści, jak
również publicznie dostępnych treści. Program dźwiękowy zawiera
przejścia do innych tematów, wstępy, podsumowania, itp. Stosownie do wyborów użytkownika lub na podstawie charakterystyki
treści albo źródła treści, dokonuje się selekcji głosów na potrzeby
poszczególnych pozycji treści.
(30 zastrzeżeń)

A1 (21) 401347 (22) 2012 10 25
(51) G10L 13/00 (2006.01)
(71) IVONA SOFTWARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(72) KASZCZUK MICHAŁ T.; OSOWSKI ŁUKASZ M.
(54) Spójny interfejs do lokalnej
i oddalonej syntezy mowy
(57) Wynalazek dotyczy komputerowego nośnika pamięci nie-

ulotnej, na którym przechowywany jest moduł kodu wykonywalnego kierujący urządzeniem obliczeniowym klienta. Moduł kodu
wykonywalnego kieruje urządzeniem obliczeniowym klienta dla
przeprowadzenia procesu obejmującego: odbieranie, za pomocą
pierwszego interfejsu, pierwszego żądania generowania pierwszej prezentacji audio dla pierwszych wejściowych danych tekstowych, gdzie pierwsze żądanie wskazuje pierwszy głos, z wykorzystaniem którego generowana będzie pierwsza prezentacja
audio; wybieranie drugiego interfejsu z wykorzystaniem charakterystyki urządzenia obliczeniowego klienta, gdzie drugi interfejs
jest interfejsem do lokalnego modułu zamiany tekstu na mowę;
użycie drugiego interfejsu do generowania pierwszej prezentacji audio; odbieranie, za pomocą pierwszego interfejsu, drugiego żądania generowania drugiej prezentacji audio dla drugich
wejściowych danych tekstowych, gdzie drugie żądanie wskazuje
drugi głos, z wykorzystaniem którego generowana będzie druga
prezentacja audio; wybieranie trzeciego interfejsu z wykorzystaniem charakterystyki urządzenia obliczeniowego klienta, gdzie
trzeci interfejs jest interfejsem dla oddalonego modułu zamiany
tekstu na mowę; oraz użycie trzeciego interfejsu do generowania drugiej prezentacji audio. Wynalazek dotyczy także sposobu
implementowanego komputerowo, oraz systemu obejmującego
urządzenie obliczeniowe obejmujące co najmniej jeden procesor.
Rozwiązanie ujawnia funkcje dla zapewnienia spójnego interfejsu
na potrzeby lokalnych i rozproszonych systemów zamiany tekstu
na mowę TTS. Pewne części systemu TTS takie, jak głosy oraz elementy mechanizmu TTS mogą być instalowane na urządzeniach
klienta, a niektóre mogą znajdować się na systemach oddalonych
dostępnych za pomocą linku sieciowego. Można ustalić, które
komponenty systemu TTS należy zainstalować na urządzeniu
klienta, a które na serwerze oddalonym. Jednolity interfejs ułatwia
łączenie się lub innego rodzaju wykorzystanie systemu TTS przez
użycie tych samych metod i technik bez względu na to, która konfiguracja systemu TTS jest instalowana.
(30 zastrzeżeń)
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A1 (21) 401371 (22) 2012 10 26
(51) G10L 13/00 (2006.01)
(71) IVONA SOFTWARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(72) OSOWSKI ŁUKASZ M.; KASZCZUK MICHAŁ T.
(54) Opracowanie głosu dla zautomatyzowanej zamiany
tekstu na mowę
(57) Wynalazek dotyczy opracowania głosu dla zautomatyzowa-

nej zamiany tekstu na mowę. Grupie użytkowników przedstawia
się tekst oraz nagrania mowy syntetyzowanej dla danego tekstu.
Użytkownicy wysłuchują nagrania mowy syntetyzowanej i przekazują informacje zwrotne na temat błędów nagrania oraz innych
kwestii dotyczących syntetyzowanej mowy. System obejmujący
co najmniej jedno urządzenie obliczeniowe przeprowadza analizę
informacji zwrotnych, dokonuje modyfikacji głosu lub reguł przekształcania i cyklicznie testuje zmodyfikowane nagrania. Modyfikacje są określane przy pomocy algorytmów uczenia maszynowego
oraz innych zautomatyzowanych procesów.
(31 zastrzeżeń)

A1 (21) 401372 (22) 2012 10 26
(51) G10L 13/00 (2006.01)
(71) IVONA SOFTWARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(72) KASZCZUK MICHAŁ T.; OSOWSKI ŁUKASZ M.
(54)	Hybrydowa kompresja danych głosowych
w systemach zamiany tekstu na mowę
(57) Nagrane albo syntetyzowane segmenty mowy z systemów

zamiany tekstu na mowę są kompresowane poprzez użycie zarówno technik kompresji domeny czasu, jak i kompresji percepcyjnej. Dwukrotnie skompresowane nagranie zostaje podzielone
na segmenty mowy odpowiadające słowom oraz podsłowom
do wykorzystania w systemie TTS. Stopień kompresji w ramach
kompresji domeny czasu oraz współczynnik kompresji domeny
czasu do kompresji percepcyjnej są modyfikowane na potrzeby
dowolnego segmentu mowy. Wielkość lub współczynnik kompresji
określa się na podstawie właściwości lingwistycznych lub akustycznych słowa lub podsłowa reprezentowanego przez dany segment
mowy. Do różnych części danego segmentu mowy są stosowane
różne wielkości i współczynniki kompresji.
(26 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1 (21) 401337 (22) 2012 10 24
(51) H01G 4/12 (2006.01)
C04B 35/495 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ,
Warszawa
(72) SZWAGIERCZAK DOROTA; KULAWIK JAN;
SYNKIEWICZ BEATA; SKWAREK AGATA; STOCH AGATA

40

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54)	Kompozycja do wytwarzania
ceramicznych folii kondensatorowych
(57) Kompozycja do wytwarzania ceramicznych folii kondensa-

torowych zawierająca drobno zmielone substancje nieorganiczne oraz substancje organiczne charakteryzuje się tym, że w skład
jej wchodzi od 55% do 70% wagowych tantalanu miedzi Cu2Ta4O12,
od 5% do 7% wagowych spoiwa, korzystnie poliwinylobutyralu,
od 2% do 6% wagowych zmiękczaczy, korzystnie mieszaniny ftalanu dwubutylu i glikolu polietylenowego, od 0,5% do 0,8% wagowych dyspersanta, korzystnie oleju rybiego oraz od 20% do 40%
wagowych rozpuszczalników, korzystnie mieszaniny alkoholu izopropylowego i toluenu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401300 (22) 2012 10 20
(51) H01M 8/24 (2006.01)
H01M 4/86 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków
(72) MAGOŃSKI ZBIGNIEW; DZIURDZIA BARBARA
(54) Bateria ogniw paliwowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest bateria ogniw, która stanowi
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A1 (21) 401291 (22) 2012 10 19
(51) H01Q 21/00 (2006.01)
H01Q 9/28 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI
I POMIARÓW PIAP, Warszawa
(72) BOŻEK KONRAD
(54) Współfazowy kolinearny szyk anten
dwustożkowych
(57) Współfazowy kolinearny szyk anten dwustożkowych wy-

posażony w dwustożkową antenę górną i dwustożkową antenę
dolną ma układ zasilania. Układ zasilania jest złożony z linii współosiowej (7, 8) zasilającej szyk, z linii współosiowej (6, 7) zasilającej
antenę dolną z linii współosiowej (5, 6) zasilającej antenę górną oraz
z układu rozgałęzienia szeregowego, przy czym tworzą one strukturę osiowo symetryczną doprowadzając sygnał do poszczególnych anten szyku z wzajemnym przesunięciem fazy niezależnym
od częstotliwości.
(1 zastrzeżenie)

autonomiczne źródło zasilania. Bateria zawiera, co najmniej jeden
stos połączonych ze sobą płaskich ogniw dwustronnych ogniw paliwowych umieszczonych wewnątrz termicznie izolowanej komory. Każde ogniwo dwustronne wykonane jest w postaci ceramicznej płytki, która ma własne przyłącza dla dostawy i odprowadzania
płynów oraz odprowadzania energii elektrycznej i jest wyposażona
w centralną ceramiczną strukturę anodową o dużej przewodności
elektrycznej, która po obu stronach ma wykonane kanały rozprowadzające paliwo oraz kanały operacyjne przykryte operacyjnymi
warstwami anodowymi, które następnie przykryte są kolejno: warstwami elektrolitu stałego, warstwami katodowymi i katodowymi
warstwami przewodzącymi (10). Każde ogniwo dwustronne ma
kontakt mechaniczny z sąsiednimi ogniwami dwustronnymi za pośrednictwem elastycznych separatorów, które umożliwiają transfer
paliwa i produktów spalania katalitycznego. Ponadto, wewnątrz
izolowanej termicznie komory umiejscowiono urządzenia służące
do kontroli temperatury, takie jak nagrzewnice (13), absorbery ciepła (14) oraz urządzenie wymuszające cyrkulację powietrza (15A).
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 401220 (22) 2012 10 15
(51) H02H 3/16 (2006.01)
H02H 7/06 (2006.01)
(71) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa
(72) KURAN ZYGMUNT
(54) Sposób i urządzenie do zabezpieczenia przed
zwarciem doziemnym, synchronicznego generatora
wielkiej mocy zwłaszcza synchronicznego
generatora wielkiej mocy bloku zasilającego sieć
elektroenergetyczną
(57) Sposób i urządzenie do zabezpieczenia przed zwarciem do-

ziemnym synchronicznego generatora wielkiej mocy, zwłaszcza
synchronicznego generatora wielkiej mocy bloku zasilającego sieć
elektroenergetyczną, przeznaczony jest do zastosowania w elektroenergetyce w celu wyeliminowania awarii bloków zasilających.
Odznacza się tym, że uzwojenie zabezpieczanego synchronicznego generatora wielkiej mocy (G) jest polaryzowane przemiennie
przy pomocy transformatora (TS) stałym napięciem dodatnim (E1)
i stałym napięciem ujemnym (E2) z częstotliwością przełączania
kluczującego przełącznika (KL), którego element przełączający jest
połączony z jednym końcem uzwojenia pierwotnego transformatora (TS). Drugi koniec uzwojenia pierwotnego transformatora (TS)
jest załączony między wspólny punkt połączenia źródeł napięcia
stałego dodatniego (E1) i stałego ujemnego (E2), załączonych ponadto między stałe styki kluczującego przełącznika (KL). Uzwojenie
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wtórne transformatora (TS) jest połączone szeregowo z rezystorem
uziemiającym (R) i uzwojeniem pierwotnym przekładnika prądowego (PP) między punkt zerowy (0) i ziemię (Z). Uzwojenie wtórne przekładnika prądowego (P) jest połączone przez przetwornik
analogowo-cyfrowy (AC) i filtrujący układ cyfrowy z wejściem
mikroprocesorowego układu kontrolno-decyzyjnego (D) uruchamiającego, na podstawie pomiaru wartości składowej stałej prądu
w zwarciu doziemnym, sygnał wyłączający synchroniczny generator wielkiej mocy z sieci elektroenergetycznej.
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 401306 (22) 2012 10 22
(51) H03F 3/217 (2006.01)
H03F 1/02 (2006.01)
H03F 1/26 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW
(54)	Układ stopnia sterującego
i mocy wzmacniacza klasy D
(57) Układ stopnia sterującego i mocy wzmacniacza klasy D cha-

rakteryzuje się tym, że wejście (We) dodatnie (+) połączone jest
z końcówką pierwszą rezystora pierwszego (R1), którego końcówka
druga połączona jest z końcówką pierwszą rezystora drugiego (R2),
z końcówką pierwszą rezystora trzeciego (R3) i z wejściem nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego (Op), a wejście odwracające wzmacniacza operacyjnego (Op) połączone jest z końcówką
pierwszą rezystora piątego (R5) i z końcówką pierwszą rezystora
czwartego (R4), zaś wyjście wzmacniacza operacyjnego (Op) połączone jest z końcówką drugą rezystora czwartego (R4) i z bramką
tranzystora (T).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401320 (22) 2012 10 22
(51) H02K 15/03 (2006.01)
(71) BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice
(72) GLINKA TADEUSZ; GAWRON STANISŁAW;
RADWAŃSKI WOJCIECH
(54) Przyrząd do klejenia magnesów trwałych
w maszynach elektrycznych tarczowych
(57) Przyrząd do klejenia magnesów trwałych w maszynach

elektrycznych tarczowych składa się z tulei (1) niemagnetycznej,
magnesu trwałego (3) w kształcie pierścienia i popychacza (2)
ze sprężyną (4). Magnes trwały (3) o kształcie pierścienia znajduje
się na dnie tulei (1) zablokowany radełkowatą nakrętką (5) przykręconą do tulei (1). W środku tulei (1) jest osadzony, na sprężynie (4),
popychacz (2) z dyskietką wypychającą (2.1) i grzybkiem (2.2). Między dnem tulei (1) i magnesem trwałym (3) może być podkładka (7)
ferromagnetyczna. Tuleja (1) ma uchwyt (1.1) ręczny.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 405734 (22) 2013 10 22
(51) H05K 5/06 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
H04N 7/18 (2006.01)
E21C 35/00 (2006.01)
(31) 102012219640.4
(32) 2012 10 26
(33) DE
(71) Marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH,
Dachau, DE
(72) REUTER MARTIN, DE
(54)	Urządzenie nadzorujące
(57) Urządzenie nadzorujące dla górnictwa podziemnego obejmuje ognioszczelną obudowę (10) z większą liczbą okienek (12-16),
w której jest umieszczona obrotowa kamera przemysłowa (18).
(12 zastrzeżeń)

II. Wzory użytkowe

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1 (21) 122459 (22) 2013 10 14
(51) A21C 15/00 (2006.01)
(31) UPV131-2012
(32) 2012 10 15
(33) SK
(71) VARIAFLEX S.R.O., Koszyce, SK
(72) VICIANOVÁ JANA, SK; PETRÁŠOVÁ ZUAZANA, SK
(54)	Urządzenie do higienicznego dozowania
i pakowania wyrobów piekarskich
(57) Urządzenie do higienicznego dozowania i pakowania wyro-

2 typowych elementów pionowych. System przewiduje dwie
wersje elementów pionowych. 1. Kołki-rurki drewniane wydrążone w środku (przewiercone) spięte wraz z deskami powtarzalnymi
w całość elementem przechodzącym przez całą wysokość zestawu
i stężające go, powodując jego pełną sztywność. 2. Kołki metalowe
wyposażone od dołu w gwint zewnętrzny, a od góry w wewnętrzny, dokręcane do posiadanego stojaka. Stojak może stać na półce,
wisieć na ścianie oraz dodatkowymi elementami może być przebudowany na zamykaną szafkę na fajki.
(1 zastrzeżenie)

bów piekarskich składa się ze zbiornika (1) wyrobów piekarskich,
odpowiednio osadzonego w górnej części stołu (6), z dozownika (2) umieszczonego w środkowej części stołu (6), z jednostki
napędowej (3) umieszczonej w dolnej, zamkniętej części stołu (6),
a przestrzeń operacyjną zamyka jednostka pakująca (4). Pracą dozownika (2) wyrobów piekarskich, jednostki napędowej (3) i jednostki pakującej (4) steruje i koordynuje podłączona jednostka sterująca (5). Dzięki sterowanemu procesowi dystrybucji urządzenie
do higienicznego dozowania i pakowania wyrobów piekarskich
umożliwia przestrzeganie zasad higieny podczas pracy z wyrobami
piekarskimi, oszczędza powierzchnię do składowania zbiorników
z wyrobami piekarskimi i skraca czas pracy z nimi.
(9 zastrzeżeń)

U1 (21) 121426 (22) 2012 10 16
(51) A24F 9/14 (2006.01)
(71) BIEŃ JAROSŁAW, Sosnowiec
(72) BIEŃ JAROSŁAW
(54) Otwarty modułowy system stojaków na fajki
do palenia tytoniu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest otwarty modułowy

system stojaków na fajki do palenia tytoniu z możliwością dodawania kolejnych desek powtarzalnych (pokazanych na rysunku)
do posiadanego stojaka praktycznie bez ograniczenia wysokości,
gdzie deski powtarzalne łączone są pomiędzy sobą za pomocą

U1 (21) 121442 (22) 2012 10 23
(51) A61M 25/02 (2006.01)
(71) KOWAL DANUTA
DANKO PRODUKCJA BIELIZNY SPECJALISTYCZNEJ,
SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA, Wiśniowa
(72) KOWAL DANUTA
(54) Pas zabezpieczający cewnik otrzewnowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pas zabezpieczający

cewnik otrzewnowy, który składa się z pasa elastycznego zakończonego zapięciem w postaci rzepów oraz torby z kieszenią na wolny
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fragment cewnika otrzewnowego. Górna cześć (4) torby (3) ma
kształt tunelu (6), przez który przechodzi pas elastyczny (1). Dolna część torby (5), tworząca kieszeń na wolny fragment cewnika
otrzewnowego, zaopatrzona jest w otwór (7) oraz zamkniętą krawędź boczną (8) umieszczoną ponad zamkniętą dolną krawędzią
torby (9) tworzącą jej dno.
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 121421 (22) 2012 10 15
(51) A63B 22/00 (2006.01)
A63B 22/16 (2006.01)
A63B 22/18 (2006.01)
(71) AC INTERNATIONAL EAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Knurów
(72) FRANCZYK JANUSZ; KOWOLIK RAFAŁ
(54) Platforma balansowa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest platforma balansowa,

o płaskiej powierzchni w kształcie koła z usytuowanymi naprzeciw
siebie półkolistymi wycięciami zawierającą czujnik elektroniczny
wraz z elektroniką pomiarową i modułem łączności bezprzewodowej z urządzeniami peryferyjnymi. Od spodu ma umocowany trwale krzyżak (11) z gniazdami (3), centralnie usytuowaną nasadkę (2)
i posiada cztery przystawki o różnych promieniach kulistej czaszy
oraz wkładkę stabilizującą.
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 121422 (22) 2012 10 15
(51) A63B 22/00 (2006.01)
A63B 22/16 (2006.01)
A63B 22/18 (2006.01)
(71) AC INTERNATIONAL EAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Knurów
(72) FRANCZYK JANUSZ; KOWOLIK RAFAŁ
(54) Platforma stabilometryczna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest platforma stabilome-

tryczna, którą stanowi płaska powierzchnia umieszczona w prostokątnej obudowie, wypoziomowana za pomocą regulowalnych
nóżek i zawierająca zestaw czujników oraz elektroniki pomiarowej,
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mających wyjście przez złącze (2) do urządzeń peryferyjnych, którymi są komputer z monitorem i kamera. Platforma wyposażona
jest w podstawę z gniazdem oraz poręczami.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1 (21) 121420 (22) 2012 10 15
(51) B23B 5/28 (2006.01)
(71) GIREK ZBIGNIEW, Racibórz
(72) GIREK ZBIGNIEW
(54)	Tokarka specjalizowana
do obróbki zestawów kołowych
(57) Tokarka specjalizowana do obróbki zestawów kołowych, skła-

da się z łoża (1), na którym w części środkowej jest unieruchomiony
korpus(2), wyposażony w zabieracze (3), za pomocą których w wyjęciu korpusu (2) jest zamocowany kolejowy zestaw kołowy (8).
Z prawej i lewej strony korpusu (2), na prowadnicach łoża (1), są posadowione przesuwne wrzecienniki (4), wyposażone w obrotowe
tarcze (5) z przesuwnymi promieniowo głowicami narzędziowymi (6). W osi poziomej obrabiarki są umieszczone dwa przesuwne
kły centrujące (7). Proces toczenia powierzchni czopu zestawu kołowego (9) oraz bieżni koła tocznego (10) odbywa się za pomocą
głowicy narzędziowej (6), która może wykonywać wraz z wrzeciennikiem (4) ruch posuwisto-zwrotny wzdłuż prowadnic łoża (1) oraz
przesuw promieniowy po tarczy (5), wykonującej zarazem ruch obrotowy. W wyniku odpowiedniego złożenia tych ruchów głowica
narzędziowa (6) może dokonywać toczenia kształtowego bieżni
koła tocznego(10) oraz powierzchni zewnętrznej czopa (9).
(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 121418 (22) 2012 10 15
(51) B23B 47/00 (2006.01)
(71) MORAWIEC ALEKSANDER, Kraków;
MORAWIEC MACIEJ, Kraków
(72) MORAWIEC ALEKSANDER; MORAWIEC MACIEJ
(54) Przystawka do pilarki i/lub szlifierki kątowej
(57) Przystawka do ręcznej pilarki i/lub szlifierki kątowej zbudo-

wana z dwóch trwale połączonych kątowników (5) tworzących
podstawę (1) ze szczeliną i ząbkowym wycięciem (3). Z podstawą (1)
prostopadle do podstawy, trwale połączony jest płaski element
mocujący (4) z otworem montażu głowicy osi napędu szlifierki
kątowej, blokującym otworem (7) oraz otworami (8) dla montażu pierścienia (16) mocowania szlifierki kątowej. W dolnej skrajnej
części element mocujący (4) wyposażony jest w otwór mocowania
obudowy (10) osłony (11). Obudowa (10) osłony (11) w skrajnej dolnej części posiada otwór montażowy (12) dla połączenia z płaskim
elementem mocującym (4). Po przeciwnej stronie obudowa (10)
osłony (11) posiada uchwyt (13), poniżej którego jest szczelina montażu (14) wypełniona ogranicznikiem (15). Pierścień mocujący (16)
posiada otwory montażowe.
(3 zastrzeżenia)
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powierzchni. Witraż podświetlany jest wyposażony w ramę i źródło światła. Witraż (2) i źródło światła (3) są umieszczone wewnątrz
ramy (1). Źródło światła (3) stanowi taśma LED umocowana za pomocą środka klejącego (5) ukośnie wzdłuż całego obwodu ramy (1),
oświetlając od wewnątrz białą, rozpraszającą światło pokrywę (4),
zabezpieczającą całość od tyłu.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121427 (22) 2012 10 16
(51) B60N 2/01 (2006.01)
B60N 2/00 (2006.01)
(71) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(72) HOFFMANN KRZYSZTOF; BRATKOWSKI BARTOSZ
(54) Ścienny uchwyt wspornika siedzeń,
zwłaszcza w środkach transportu
(57) Ścienny uchwyt wspornika siedzeń, zwłaszcza w środkach

transportu, składa się z profilu ściennego (1), znajdującego się
na ścianie bocznej, oraz profilu przypodłogowego (2), umieszczonego w miejscu styku ściany bocznej z podłogą. Profil ścienny (1)
posiada otwór szczelinowy, prowadzący do wnęki montażowej,
za którą znajdują się dwie trapezowe komory, a między nimi umieszczona jest prostokątna komora. Nad wnęką montażową i dłuższą
podstawą jednej z trapezowych komór jest wnęka z otworem.
Pod otworem szczelinowym, poniżej dłuższej podstawy trapezowej komory, znajduje się bok dolny z wypustem, w którym mieści
się trapezowa komora, półotwarta wnęka zewnętrzna utworzona
przez dłuższą podstawę trapezowej komory oraz listwę. Pod trapezową komorą mieści się półotwarta wnęka wewnętrzna. Profil
przypodłogowy zawiera otwór szczelinowy, prowadzący do wnęki
montażowej. Na boku górnym znajduje się wgłębienie. Pod wnęką montażową (23) znajduje się komora mała, zaś pod nią komora
duża, poniżej której znajduje się prostokątna komora, z którą z kolei
styka się płaska prostokątna komora. Wzajemne ułożenie komory
dużej, prostokątnej komory i płaskiej prostokątnej komory tworzy
wnękę. Krótszy wolny bok prostokątnej komory i jeden z dłuższych
boków płaskiej prostokątnej komory tworzą podstawę.
(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 121440 (22) 2012 10 23
(51) B44F 1/06 (2006.01)
B44C 5/08 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
(71) GRZESIK WITOLD, Kraków
(72) GRZESIK WITOLD
(54) Witraż podświetlany
(57) Witraż podświetlany pozwala na efektowne wyeksponowanie sztuki witrażowej w każdym wnętrzu zwłaszcza w porze
wieczorno-nocnej. Rozwiązanie ułatwia mocowanie na dowolnej

U1 (21) 121445 (22) 2012 10 24
(51) B65D 21/02 (2006.01)
(71) PURTAK MARCIN MASTERPLAST, Cieszyn
(72) PURTAK MARCIN
(54) System pojemników modułowych
(57) System pojemników modułowych posiadający co najmniej

jeden pojemnik, składający się z co najmniej jednego monolitycznego korpusu (1) zbudowanego ze ściany tylnej w kształcie
pionowego słupa umieszczonego w części środkowej, posiadającego otwór pod wkręt i powierzchnię pod taśmę dwustronną
samoprzylepną, ścian bocznych, których krawędzie tylne tworzą
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po obu stronach zamknięcie ściany tylnej, obejmy (5) połączonej
ze ścianą tylną, pokrywy (6), od której skośnie biegnie opaska wokół całej pokrywy a w części przedniej przyjmuje kształt półokręgu, podstawy, która podkreślona jest opaską wychodzącą ze ścian
bocznych oraz wybranie wypukłością łuku skierowanego w stronę
ściany tylnej obudowy, co najmniej jednego wkładu (9) plastikowego o kształcie walca z jednostronnie zamkniętą podstawą oraz posiadający system połączenia pionowego składającego się z kształtowego, wsuwanego łącznika pionowego męskiego znajdującego
się w dolnej części podstawy na dwóch dolnych ramionach i łącznika (11) pionowego żeńskiego stanowiącego podłużne wybranie
w pokrywie (6) oraz systemu połączenia poziomego składającego
się z otworów górnych i otworów dolnych w ścianach bocznych
korpusu (1) obudowy i łącznika poziomego o kształcie w przekroju
poprzecznym dwóch okręgów połączonych poprzeczką, charakteryzuje się tym, że posiada system zabezpieczenia pojemnika przed
wypadaniem w postaci blokady (17) zamocowanej w górnej części
po obu stronach korpusu (1), która ma kształt półokrągłego pałąka
oraz system mocowania do tworzenia układu przenośnego, na który składa się podstawa wyposażona w łącznik pionowy żeński oraz
rączka wyposażona w łącznik pionowy męski umożliwiający połączenie z korpusem (1), ponadto rączka wyposażona jest we włącznik oświetlenia.
(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
U1 (21) 121435 (22) 2012 10 18
(51) E04F 17/04 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
A01M 29/00 (2011.01)
(71) MILÓWKA JAN, Bielsko-Biała
(72) MILÓWKA JAN
(54)	Kratka wentylacyjna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kratka wentylacyjna

zabezpieczająca dostęp ptaków do przewodu wentylacyjnego.
Kratka wentylacyjna zbudowana jest z pręta (1), mocowania pręta
do ściany (3) oraz ramki (4), której wewnętrzna powierzchnia (5) jest
wypełniona. Kratka wentylacyjna jest metalowa. Wewnętrzna powierzchnia (5) utworzona jest z prętów (6) przecinających się. Górny bok (7) ramki (4) jest podwójnie wygięty do wewnątrz tworząc
profil w kształcie litery „e” stanowiący zaczep. Ramka (4) zaczepem
w kształcie litery „e” nałożona jest na pręt (1). Pręt (1) mocowany jest
poprzez mocowania (2) dystansujące do ściany (3). Mocowania (2)
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dystansujące na końcu mają otwór, w którym umieszczony jest
pręt (1). Pręt (1) z jednej strony zakończony jest łbem (10), a z drugiej strony nakrętką (11). Długość mocowania (2) dystansującego
jest większa od szerokości zaczepu w kształcie litery „e”, który jest
dopasowany do średnicy pręta (1). Dolny bok (12) ramki jest zagięty do wewnątrz lub blokowany blokadą mocowaną do ściany (3).
Ramkę (4) nasadza się na pręt (1) i można ją podnosić do góry,
opuszczać w dół oraz całkowicie ściągnąć z pręta (1).
(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 121429 (22) 2012 10 17
(51) E04F 19/02 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
(71) PŁOSKONKA DOBROSŁAW, Bolechowice;
SIESIEWICZ KONRAD, Kraków
(72) PŁOSKONKA DOBROSŁAW; SIESIEWICZ KONRAD
(54)	Element narożnikowy
(57) Element narożnikowy do wykonywania narożników przegród

budowlanych wznoszonych z płyt gipsowo-kartonowych lub mających okładzinę z takich płyt, będący prefabrykatem o zarysie kątownika, charakteryzuje się tym, że stanowią go trwale zespolone
ze sobą dwa tekturowe kątowniki (1) i (2), z których pierwszy (1) ma
dłuższe i grubsze ramiona niż drugi, przy czym drugi kątownik (2)
jest usytuowany na zewnętrznym narożu pierwszego kątownika (1).
W obszarze zespolenia ze sobą obu kątowników (1) i (2) grubość
ramion elementu narożnikowego odpowiada grubości płyty gipsowo-kartonowej.
(4 zastrzeżenia)
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U1 (21) 121430 (22) 2012 10 17
(51) E04F 19/02 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
(71) PŁOSKONKA DOBROSŁAW, Bolechowice;
SIESIEWICZ KONRAD, Kraków
(72) PŁOSKONKA DOBROSŁAW; SIESIEWICZ KONRAD
(54)	Element narożnikowy
(57) Element narożnikowy do wykonywania narożników przegród
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(54)	Element narożnikowy
(57) Element narożnikowy do wykonywania wewnętrznych narożników przegród budowlanych wznoszonych z płyt gipsowokartonowych lub mających okładzinę z takich płyt, charakteryzuje
się tym, że stanowi go tekturowy kątownik (1), którego zewnętrzne
powierzchnie obydwu ramion są trwale zespolone z tekturowymi
pasami (2) o szerokości mniejszej niż ramiona, rozciągającymi się
na całej długości kątownika (1), od końców jego ramion w kierunku
wewnętrznego naroża (3).
(3 zastrzeżenia)

budowlanych wznoszonych z płyt gipsowo-kartonowych lub mających okładzinę z takich płyt, będący prefabrykatem o zarysie kątownika, charakteryzuje się tym, że stanowią go trwale zespolone
ze sobą dwa tekturowe kątowniki (1) i (2), z których pierwszy (1) ma
dłuższe i grubsze ramiona niż drugi, przy czym drugi kątownik (2)
jest usytuowany na zewnętrznym narożu pierwszego kątownika (1).
W obszarze zespolenia ze sobą obu kątowników (1) i (2) grubość
ramion elementu narożnikowego odpowiada grubości płyty gipsowo-kartonowej.
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 121431 (22) 2012 10 17
(51) E04F 19/02 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
(71) PŁOSKONKA DOBROSŁAW, Bolechowice;
SIESIEWICZ KONRAD, Kraków
(72) PŁOSKONKA DOBROSŁAW; SIESIEWICZ KONRAD
(54)	Element narożnikowy
(57) Element narożnikowy do wykonywania zewnętrznych naroż-

U1 (21) 121447 (22) 2012 10 25
(51) E04H 15/18 (2006.01)
E04H 15/34 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
(71) STUDIO 55 M. SZCZERBA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Ględowo
(72) SZCZERBA MARCIN; SZCZERBA MAREK;
KRASSOWSKI SŁAWOMIR
(54) Namiot
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego namiot, który ma konstruk-

cję nośną oraz dach i charakteryzuje się tym, że składa się z czterech
pionowych stelaży (1) stanowiących słupy podporowe. W górnej
części stelaże (1) połączone są z poziomymi i skośnymi belkami (2)
kratownicy tworzącej podporę dachu. Dach stanowi pneumatyczna powłoka (3) wypełniona powietrzem i przytwierdzona do stelaży (1) w ich górnej części za pomocą rzepów.
(1 zastrzeżenie)

ników przegród budowlanych wznoszonych z płyt gipsowo-kartonowych lub mających okładzinę z takich płyt, charakteryzuje się
tym, że stanowi go tekturowy kątownik (1), którego wewnętrzne
powierzchnie obydwu ramion są trwale zespolone z tekturowymi
pasami (2) o szerokości mniejszej niż ramiona, rozciągającymi się
na całej długości kątownika (1), od końców jego ramion w kierunku
wewnętrznego naroża (3).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121432 (22) 2012 10 17
(51) E04F 19/02 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
(71) PŁOSKONKA DOBROSŁAW, Bolechowice;
SIESIEWICZ KONRAD, Kraków
(72) PŁOSKONKA DOBROSŁAW; SIESIEWICZ KONRAD

U1 (21) 121443 (22) 2012 10 21
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
(71) DWOREK POLSKI
SPÓŁKA JAWNA
KOZIŃSKI JACEK, RYBAK GRZEGORZ, Zalesie Górne
(72) KOZIŃSKI JACEK
(54) Okno energooszczędne otwierane
(57) Okno jest wyposażone w zestaw szyb zespolonych oddzie-

lonych od siebie elementem dystansowym, (6). Rama okna składa
się z dwóch części: wewnętrznej, do której mocowane jest okucie
obwiedniowe z zawiasami, oraz zewnętrznej część ramy posiadającej okapnik oraz uszczelnienie z elementami podatnymi usytuowa-
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nymi pomiędzy skrzydłem okna a ościeżnicą. Wewnętrzną część
ramy stanowi profil konstrukcyjny (2,) z wrębem posiadającym powierzchnię przylgową (7) styczną do ościeżnicy, oraz ściankę pionową przyklejoną do powierzchni wewnętrznej zestawu szyb (1).
Zewnętrzną część ramy stanowi oddzielny element profilowy (3)
w kształcie litery L, posiadający profil komorowy ze ścianką pionową przyklejoną do powierzchni zewnętrznej zestawu szyb (1) i osłonową ściankę (5) przyklejoną do wąskiej powierzchni szyby zespolonej. Ponadto profil komorowy ma wypełnienie z aerożelu (4), zaś
osłonowa ścianka (5) ma uformowane od strony ościeżnicy uszczelki wargowe.
(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 121424 (22) 2012 10 15
(51) E06B 9/52 (2006.01)
(71) JELEŃ MAREK P.P.H. MOSKITO, Tarnów
(72) JELEŃ MAREK
(54) Moskitiera drzwiowa na zawiasach
(57) Moskitiera drzwiowa zbudowana jest z ramy (1), umocowa-
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U1 (21) 121439 (22) 2012 10 22
(51) E21F 13/00 (2006.01)
F03G 7/08 (2006.01)
F16H 7/02 (2006.01)
F16H 7/08 (2006.01)
(71) PATENTUS
SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna
(72) DUDA STANISŁAW; DUDA JÓZEF; GOTZ HENRYK
(54)	Zespół napędowy pompy
(57) Zespół napędowy pompy ma ramę (1), zaopatrzoną w co naj-

mniej dwie łapy mocujące (3), gdzie umieszczona jest: płyta podstawy (11) z otworami, mocującymi pompę (2), na wale napędowym
której umocowane jest otworem przelotowym z rowkiem wpustowym koło pasowe napędzane (10), zaopatrzone w podtoczenie,
tworzące tuleję osadzoną w łożysku podporowym, mocowanym
w podporze (14) i przymocowanym śrubami (14.1) do ramy (1). Dwie
podpory (6) rolki napędowej zaopatrzone są w swojej wierzchniej
części w obsady łożysk, pomiędzy którymi znajduje się mocowana w nich osiami rolka napędowa, zaopatrzona na jednej z jej osi
w mocowane wpustem i śrubą koło pasowe napędzające (9), a także dwa stojaki (7), zaopatrzone w prowadnice ślizgowe mocowane śrubami (7.7) ich podstawami do wierzchniej części podpór (6),
od strony obsady łożysk, pomiędzy którymi znajduje się rolka dociskowa (5), końce osi której umocowane są w obsadach łożysk przesuwnie umieszczonych w prowadnicach ślizgowych, przy czym
w obsadach łożysk zamontowane są z założonymi na nie sprężynami dociskowymi śruby regulacyjne (7.4), mocowane przesuwnie
nakrętkami regulacyjnymi. W mocowaniu śruby, umocowanym
do stojaka (7), sprężyna znajduje się pomiędzy obsadą łożyska rolki
dociskowej (5), z kolei koło pasowe napędzające (9) i koło pasowe
napędzane są ze sobą sprzęgnięte pasem klinowym (12).
(2 zastrzeżenia)

nej na ramie siatki (3), uszczelką (13). Rama moskitiery drzwiowej
zbudowana jest z profilu aluminiowego ciągnionego (2) o zwartej
konstrukcji, na którą składają się komora (4) o kształcie zbliżonym
do kształtu czworokąta prostokątnego (4), przegrody zamkniętej,
dwóch przegród otwartych, oraz półotwartego gniazda bocznego (5). W komorze (4) w lewym dolnym rogu znajduje się pogrubienie, a wewnątrz pogrubienia wykonany rowek w kształcie litery T.
Ścianka profilu po przeciwnej stronie rowka w kształcie litery T,
od 2/3 szerokości ma pochylenie po promieniu R30 w kierunku
gniazda (5), w którym mocowana jest siatka (3) uszczelką (13).
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 121433 (22) 2012 10 17
(51) E21F 17/18 (2006.01)
G01F 1/10 (2006.01)
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(71) POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU, Kraków
(72) KRUCZKOWSKI JANUSZ; BACIA TADEUSZ;
WASILEWSKI STANISŁAW
(54)	Urządzenie do pomiaru metanowości bezwzględnej
w wyrobiskach górniczych
(57) Urządzenie do pomiaru metanowości bezwzględnej w wy-

robiskach górniczych wyposażone jest w czujnik stężenia metanu (6), połączony z elektronicznym układem kontrolno-sterującym.
Czujnik stężenia metanu (6) skierowany jest do wnętrza osłony
anemometru (3), wewnątrz której znajduje się skrzydełko anemometru (7), a część wlotowa lub aktywna pomiarowo czujnika stężenia metanu (6) umieszczona jest wewnątrz osłony (3) skrzydełka i znajduje się centralnie w płaszczyźnie symetrii skrzydełka (7).
Czujniki ruchu (8) skrzydełka znajdują się po przeciwnej stronie
czujnika stężenia metanu (6), przy czym osłona (4) czujnika stężenia metanu (6) i korpus (5) znajdują się po przeciwnej stronie
osłony (3) anemometru.
(4 zastrzeżenia)
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MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1 (21) 121455 (22) 2012 10 26
(51) F16G 15/00 (2006.01)
E21C 29/04 (2006.01)
B21L 11/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) KALITA MAREK; PROSTAŃSKI DARIUSZ;
BAŁAGA DOMINIK; KORPAS STEFAN
(54) Ogniwo łącznikowe łańcucha
(57) Ogniwo łącznikowe składa się z dwóch półogniw (1) i (2). Pół-

ogniwa (1) i (2) na swoich końcach mają gwintowaną część do połączenia z mufami (3). Mufy (3) są unieruchomione przed obrotem
przy pomocy blokady, składającej się z nakrętki blokującej i nakładki, połączonych ze sobą wkrętem.
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 121436 (22) 2012 10 19
(51) F16L 19/08 (2006.01)
(71) LPGTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok
(72) NIEWIŃSKI DARIUSZ; ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Przyłącze do rur wielowarstwowych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyłącze do rur wie-

lowarstwowych, zawierające jednoczęściowy korpus wyposażony w końcówkę wlotową oraz końcówkę wylotową, nakrętkę
dociskową i pierścień zaciskowy (8). Przyłącze charakteryzuje się
tym, że pierścień zaciskowy (8) ma szczelinę (9) utworzoną ukośnie do osi końcówki wlotowej, przy czym powierzchnia górnej
krawędzi (12) szczeliny (9) w jej dolnej części powierzchni stożkowej (10) pierścienia zaciskowego (8) przechodzi za pomocą
łuku (13) w dolną krawędź (14) powierzchni stożkowej (10) pierścienia zaciskowego (8).
(3 zastrzeżenia)
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U1 (21) 121423 (22) 2012 10 16
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 7/00 (2006.01)
(71) TM TECHNOLOGIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,
Morawica
(72) KACZOR TOMASZ
(54)	Układ oświetleniowy
(57) Układ oświetleniowy zawierający radiator w postaci wzdłuż-

nego profilu o prostokątnym przekroju poprzecznym, dyfuzor oraz
płytkę drukowaną z diodami LED charakteryzuje się tym, że diody
LED są umieszczone prostopadle do krawędzi płytki płaskiego dyfuzora (4), przy czym dyfuzor (4) od strony emitującej świtało wyposażony jest w soczewkę (5). Układ służy do wytwarzania strumienia
świetlnego, zwłaszcza służącego do oświetlenia powierzchni użytkowych i informacyjnych.
(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 121419 (22) 2012 10 15
(51) F24C 3/10 (2006.01)
(71) ROMACH ANDRZEJ, Pasikurowice
(72) ROMACH ANDRZEJ
(54) Sprężyna do mocowania akcesoriów
do palnika kuchni domowej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest sprężyna do mocowa-

nia akcesoriów takich jak iskrowniki lub termopary do palnika kuchni domowej. Sprężyna (1) ma kształt zbliżony do litery α, której końce się nie krzyżują, a jej zaokrąglenie (2) jest odgięte od płaszczyzny
sprężyny, pod kątem prostym, a wolne zakończenia (5) ramion (4)
są rozchylone na zewnątrz.
(2 zastrzeżenia)
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U1 (21) 121448 (22) 2012 10 25
(51) F24J 2/52 (2006.01)
(71) REMOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Recz
(72) DATA JAKUB; DOMAŃCZYK MARCIN
(54)	Element wsporczy
(57) Element wsporczy (1) charakteryzuje się tym, że jest wykonany z płaskownika, ma kształt zbliżony do zetownika, o zróżnicowanej długości półek (2) i, przy czym półka dłuższa (2) ma od strony środnika (4) ryflowaną powierzchnię (5) oraz podłużny otwór
ze śrubą młotkową (7) z nakrętką (8), a półka krótsza ma podłużny
otwór z osadzoną śrubą (10) z nakrętką (11).
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA
U1 (21) 121457 (22) 2012 10 26
(51) G02B 21/34 (2006.01)
G01N 21/87 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin
(72) HUBER MIŁOSZ
(54)	Kaseta na próbki do mikroskopu optycznego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kaseta do umieszcza-

nia próbek w mikroskopie optycznym z możliwością generowania
obrazu zarówno przez wiązkę elektronów, jak i światło o różnych
długościach fali, np. światło widzialne, ultrafiolet, promienie X
czy podczerwień. Kaseta na próbki do mikroskopu optycznego
w postaci próżniowego pojemnika, zamykanego za pomocą śrub
mocujących, z otworem w spodzie dedykowanym wprowadzaniu elektronów z działa elektronowego i okienkiem w pokrywie
do obserwacji próbki po katodoluminescencji oraz konstrukcji
prowadnic, umożliwiającej mobilne usytuowanie próbki we wnętrzu pojemnika, charakteryzuje się tym, że w pokrywie dodatkowo umieszczone jest co najmniej jedno okienko (2) do kierowania
wiązki światła o określonej długości fali, pod które przesuwany jest
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preparat za pomocą ręcznych pokręteł (3), umieszczonych na zewnątrz kasety. Korzystnym jest jeśli w pokrywie umieszczone
są cztery na przemian położone okienka (2) dla kierowania różnych
długości fali, jako źródeł obrazowania.
(2 zastrzeżenia)
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(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) FUTYMA KAMIL; MILEWSKI JAROSŁAW
(54)	Kolektor wielokrotnego użytku do węglanowych
ogniw paliwowych
(57) Kolektor posiada korpus (7), do którego są zamocowane przy-

łącza elektryczne i przewody rurowe doprowadzające do ogniwa
mieszaniny gazów. Przyłącza elektryczne są utworzone poprzez
połączenia kołkowe korpusu (7) z kablem elektrycznym, przy czym
otwór osadczy (1) każdego połączenia kołkowego jest wykonany
od strony powierzchni bocznej korpusu (7) kolektora, a ponadto
od strony tej samej powierzchni bocznej są zamocowane końcówki
przewodów rurowych doprowadzających gaz, które to przewody
rurowe są wygięte w płaszczyźnie zawartej pomiędzy powierzchnią zewnętrzną a powierzchnią wewnętrzną kolektora.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1 (21) 121438 (22) 2012 10 19
(51) H01M 8/06 (2006.01)
H01M 2/20 (2006.01)

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

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

400582
400876
400974
401196
401198
401199
401200
401202
401203
401204
401205
401206
401207
401208
401209
401210
401212
401213
401215
401216
401219
401220
401221
401222
401223
401224
401226
401227
401228
401229
401230
401231
401232
401233
401234
401235
401237
401238
401240
401245
401246
401247
401249
401250
401251
401252

G06T (2011.01)
F16D (2006.01)
A47J (2006.01)
C22B (2006.01)
B28D (2006.01)
C08K (2006.01)
C08F (2006.01)
G01N (2006.01)
C01G (2006.01)
G01N (2006.01)
G01N (2006.01)
G01N (2006.01)
C23C (2006.01)
G01S (2006.01)
G01S (2006.01)
G01S (2006.01)
E02B (2006.01)
G02B (2006.01)
C09D (2006.01)
F24H (2006.01)
F25B (2006.01)
H02H (2006.01)
B22F (2006.01)
B21D (2006.01)
C07F (2006.01)
B29C (2006.01)
E05B (2006.01)
B27C (2006.01)
B30B (2006.01)
D04H (2012.01)
B26F (2006.01)
C08L (2006.01)
D06N (2006.01)
C08J (2006.01)
B21J (2006.01)
C10M (2006.01)
B26F (2006.01)
B67C (2006.01)
C10B (2006.01)
C09J (2006.01)
C07F (2006.01)
C10M (2006.01)
C23C (2006.01)
E02D (2006.01)
C07C (2006.01)
C05F (2006.01)

38
29
2
22
10
19
18
34
14
35
35
35
24
36
36
36
25
37
19
32
32
40
7
6
17
11
26
10
11
24
9
19
25
18
6
21
10
14
20
20
17
21
24
26
16
16

401255
401256
401257
401258
401259
401265
401266
401267
401268
401269
401270
401271
401272
401273
401274
401275
401276
401277
401280
401283
401284
401286
401287
401288
401289
401290
401291
401292
401293
401295
401296
401297
401299
401300
401301
401302
401303
401304
401305
401306
401307
401309
401310
401311
401313
401314

B32B (2006.01)
B22F (2006.01)
F16L (2006.01)
E02F (2006.01)
F02G (2006.01)
G01N (2006.01)
C01G (2006.01)
E01C (2006.01)
B32B (2006.01)
B01F (2006.01)
B23K (2006.01)
C12Q (2006.01)
C04B (2006.01)
B65B (2006.01)
G06Q (2012.01)
C10L (2006.01)
G01K (2006.01)
F02C (2006.01)
B65H (2006.01)
F16K (2006.01)
C04B (2006.01)
E04H (2006.01)
B03C (2006.01)
F23G (2006.01)
C23C (2006.01)
B25J (2006.01)
H01Q (2006.01)
F16D (2006.01)
B23K (2006.01)
F16L (2006.01)
C09K (2006.01)
G01M (2006.01)
G06F (2006.01)
H01M (2006.01)
B01D (2006.01)
A62C (2006.01)
A62C (2006.01)
G01P (2006.01)
C22C (2006.01)
H03F (2006.01)
C22C (2006.01)
G10D (2006.01)
A01G (2006.01)
B26D (2006.01)
E05C (2006.01)
B01D (2006.01)

11
6
30
26
28
36
14
25
12
4
7
22
16
13
37
21
33
28
14
30
16
26
5
31
23
9
40
29
8
30
20
34
37
40
3
3
3
36
23
41
23
38
2
9
27
4

401315
401320
401321
401322
401323
401324
401325
401326
401327
401328
401329
401330
401331
401332
401333
401336
401337
401338
401340
401341
401342
401343
401345
401346
401347
401348
401349
401350
401351
401352
401353
401354
401355
401356
401361
401362
401363
401364
401367
401369
401371
401372
401373
401374
401375
405734

E21C (2006.01)
H02K (2006.01)
B24D (2006.01)
B60J (2006.01)
F16G (2006.01)
A61K (2006.01)
B02C (2006.01)
B02C (2006.01)
C02F (2006.01)
F26B (2006.01)
C02F (2006.01)
C12M (2006.01)
B25B (2006.01)
C07F (2006.01)
C07F (2006.01)
C23C (2006.01)
H01G (2006.01)
B25B (2006.01)
E21D (2006.01)
B60P (2006.01)
A23G (2006.01)
C08K (2006.01)
C07D (2006.01)
G10L (2006.01)
G10L (2006.01)
G07F (2006.01)
C22C (2006.01)
C22C (2006.01)
B22F (2006.01)
B22F (2006.01)
G01N (2006.01)
G01N (2006.01)
G01N (2006.01)
C08J (2006.01)
G01S (2006.01)
C12Q (2006.01)
F42D (2006.01)
F02M (2006.01)
F24D (2006.01)
C10B (2006.01)
G10L (2006.01)
G10L (2006.01)
B60T (2006.01)
B60T (2006.01)
F03D (2006.01)
H05K (2006.01)

27
41
8
12
29
2
5
5
15
32
15
22
8
17
17
24
39
9
27
12
2
19
16
39
39
38
23
23
7
7
34
34
35
18
37
22
33
28
32
20
39
39
13
13
29
41

Wykaz numerowy wzorów użytkowych
zgłoszonych w trybie krajowym
Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

121418
121419
121420
121421
121422
121423
121424
121426
121427

B23B (2006.01)
F24C (2006.01)
B23B (2006.01)
A63B (2006.01)
A63B (2006.01)
F21S (2006.01)
E06B (2006.01)
A24F (2006.01)
B60N (2006.01)

44
49
43
43
43
49
47
42
44

121429
121430
121431
121432
121433
121435
121436
121438
121439

E04F (2006.01)
E04F (2006.01)
E04F (2006.01)
E04F (2006.01)
E21F (2006.01)
E04F (2006.01)
F16L (2006.01)
H01M (2006.01)
E21F (2006.01)

45
46
46
46
47
45
48
50
47

121440
121442
121443
121445
121447
121448
121455
121457
122459

B44F (2006.01)
A61M (2006.01)
E06B (2006.01)
B65D (2006.01)
E04H (2006.01)
F24J (2006.01)
F16G (2006.01)
G02B (2006.01)
A21C (2006.01)

44
42
46
44
46
49
48
49
42

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

122288
122362
122364
122442
122445

391142
385503
387800
393522
396452

23/2011
1/2010
22/2010
18/2011
3/2012

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

421563
(220) 2014 01 09
POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ZARZĄD ODDZIAŁU TATRZAŃSKIEGO, Zakopane
(540) Dworzec Tatrzański
(511) 41, 43
(210)
(731)

421674
(220) 2014 01 07
ALFA STAR
SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(540) FIRST MINUTE 2014

(210) 423402
(220) 2014 01 07
(731) GORLEWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa
(540) Dzieci kontra Rodzice

(210)
(731)

(531) 26.4.18, 27.5.1
(511) 35, 39, 41
(210) 423399
(220) 2014 01 07
(731) DROZD-RZOSKA ALEKSANDRA, Chorzów
(540) C2B Kosmetologia w Pryzmacie Fizyki
Barwy & Zdrowie & Nauka & Piękno
C2B Cosmetology via the Prism of Physics
Colours & Health & Science & Beauty

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 28, 41
423403
(220) 2014 01 07
CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH
POLSKIE EPŁATNOŚCI
SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) mPeP
(511) 09, 35, 41, 42
(210)
(731)

423404
(220) 2014 01 07
CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH
POLSKIE EPŁATNOŚCI
SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) mPeP
(210)
(731)

(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 41, 42
(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.1
(511) 03, 35, 41, 42, 44
(210) 423400
(220) 2014 01 07
(731) LEŚNIAK MARCIN VACU ACTIV, Słupsk
(540) bodyshape

(531) 26.1.6, 26.1.22, 27.5.1, 29.1.12
(511) 28
(210) 423401
(220) 2014 01 07
(731) LEŚNIAK MARCIN VACU ACTIV, Słupsk
(540) HYDROBIKE

(531) 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1
(511) 28

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

423405
(220) 2014 01 07
TITAN SPOL. S R.O., Praha 3 - Žižkov, CZ
BENETO
14

423406
(220) 2014 01 07
CZYŻ EDWARD
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WITPOL II, Częstochowa
(540) Baby Group
(210)
(731)

(531) 1.1.1, 1.1.20, 9.1.10, 27.5.1, 29.1.13
(511) 12, 20, 24, 28
(210)
(731)

423407
(220) 2014 01 07
BEAUTY IN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
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(540) depilove WAX & NAILS EXPERTS

(531) 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 28.1.12
(511) 03, 16, 44
423408
(220) 2014 01 07
ANIMEX FOODS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Morliny
(540) BERLINKOWÓZ
(511) 29
(210)
(731)

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

423410
(220) 2014 01 07
WÓJCIK GRZEGORZ, Lublin
MOTOCYKLOWA POGOŃ ZA WIOSNĄ
16, 21, 25, 41

423415
(220) 2014 01 07
HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leżajsk
(540) Poltino

(210)
(731)

(531) 5.3.11, 5.3.13, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39
423416
(220) 2014 01 07
HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leżajsk
(540) Gryczotto
(511) 29, 30, 31

(210)
(731)

(210) 423411
(220) 2014 01 07
(731) ZAKARCZEMNA ANNA, Warszawa
(540) RYŻ ot to

(210)
(731)

(531) 26.1.2, 26.11.2, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.14
(511) 30, 35, 43

(210)
(731)

423412
(220) 2014 01 07
2TH CLINIC ZADROŻNY STOMATOLOGIA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) 2th Clinic
(511) 41, 44

(210)
(731)

(210) 423413
(220) 2014 01 07
(731) BORKOWSKI SZYMON, Myszyniec
(540) THE LAST EMPRA

423417
(220) 2014 01 07
ANTOSIEWICZ KAMIL SUPER PAPER & CO.,
Warszawa
(540) MAGAZYN SMAK
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 43
423418
(220) 2014 01 07
HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leżajsk
(540) Makaroni
(511) 29, 30, 31
423419
(220) 2014 01 07
HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leżajsk
(540) Królestwo Świeżości
(511) 29, 30, 31

(210)
(731)

(531) 2.9.1, 24.15.21, 24.15.15, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25

(210) 423420
(220) 2014 01 07
(731) DZIĘBOWSKA PAULINA LASH ART, Pruszków
(540) Lash ART

423414
(220) 2014 01 07
FRANKO DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok
(540) Podlaskie Przysmaki

(531) 2.9.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 41, 44

(210)
(731)

(210) 423421
(220) 2014 01 07
(731) TOKAJ MONIKA DANZA FIT, Grodzisk Mazowiecki
(540) dresowo

(531) 6.7.25, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29

55

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 18, 25
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(210)
(731)

423422
(220) 2014 01 07
DUET DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) POLSKA MODA ONLINE
(511) 18, 25, 35

(210)
(731)

(210) 423423
(220) 2014 01 07
(731) TOKAJ MONIKA DANZA FIT, Grodzisk Mazowiecki
(540) Fabryka RUCHU

(210)
(731)
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423428
(220) 2014 01 07
DUET DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) NAJLEPSZE POLSKIE MARKI ONLINE
(511) 18, 25, 35
423429
(220) 2014 01 07
NAP INVEST MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) NAPOLLO DEVELOPED BY

(531) 2.3.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41
423424
(220) 2014 01 07
NAP INVEST MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) NOWY PORZĄDEK

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 37, 42
423425
(220) 2014 01 07
NAP INVEST MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) NOWY POCZĄTEK

(210)
(731)

(531) 26.5.1, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 37, 42
423430
(220) 2014 01 07
NAP INVEST MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) DEVELOPED BY NAPOLLO
(210)
(731)

(531) 26.5.1, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 37, 42
423431
(220) 2014 01 07
DUET DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) POLISH FASHION ONLINE
(511) 18, 25, 35

(210)
(731)
(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 37, 42
423426
(220) 2014 01 07
NAP INVEST MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) NOWY PRZYLĄDEK
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 37, 42
(210)
(731)
(540)

423427
(220) 2014 01 07
NAP INVEST MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(531) 26.5.1, 26.5.8, 29.1.12
(511) 06, 37, 42

423432
(220) 2014 01 07
DUET DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) THE BEST POLISH BRANDS ONLINE
(511) 18, 25, 35

(210)
(731)

423433
(220) 2014 01 07
OLEOFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) Blu Kid
(210)
(731)
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(531) 26.11.1, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 29, 32
(210)
(731)
(540)

423434
(220) 2014 01 07
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy

(531) 1.15.15, 29.1.12
(511) 01, 03, 05
(210)
(731)
(540)
(511)

423435
(220) 2014 01 07
BUDZYŃ TERESA, Sandomierz
ELIKSIR BURSZTYNOWY
05, 33

423440
(220) 2014 01 07
PIEKARNIA DRAGAN
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) PIEKARNIA DRAGAN Prawdziwe Polskie Pieczywo

(210)
(731)

(531) 3.5.3, 3.5.25, 8.1.1, 8.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30, 39, 43
423441
(220) 2014 01 08
TIM
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) Biblioteka Wina
(511) 33
(210)
(731)

(210) 423436
(220) 2014 01 07
(731) KISIEL KRZYSZTOF, Gdańsk
(540) DZIENNIK MIEJSKI A MAXIMIS AD MINIMA

(210)
(731)

(531) 2.1.1, 9.7.1, 27.5.1
(511) 16, 35, 38, 42

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

(210) 423437
(220) 2014 01 07
(731) VSL-SYSTEM ADAM FIJAK, Warszawa
(540) Flexi Office WIRTUALNE BIURA

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36

423442
(220) 2014 01 08
TIM
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) Fanaberi
(511) 33
423443
(220) 2014 01 08
SZOSTAK PIOTR PAWEŁ, Wałbrzych
4SCREENS
35, 42

423444
(220) 2014 01 08
KRAJOWE STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
RYNKU NIERUCHOMOŚCI, Poznań
(540) FUNDACJA KRAJOWA RADA NIERUCHOMOŚCI
(511) 16, 36, 41

(210)
(731)

423445
(220) 2014 01 08
LOXA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarki
(540) VLASTER
(210)
(731)

(210) 423438
(220) 2014 01 07
(731) HTM HANNA SYTY, Lublin
(540) WOKA

(531) 1.15.3, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09
(531) 26.1.2, 26.1.20, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 42
423439
(220) 2014 01 07
IDEA BANK
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) OBROTOMIERZ
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45

57

(210) 423447
(220) 2014 01 08
(731) BRZYWCZY MONIKA, Warszawa
(540) USTA

(210)
(731)

(531) 2.9.8, 27.5.1
(511) 16, 35, 41, 43

58
(210)
(731)
(540)
(511)
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423448
(220) 2014 01 08
KUCHARSKI ROBERT NZOZ NEODENTICA, Gdańsk
Neodentica
44

423449
(220) 2014 01 08
IZBA DORADCÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) IZBA DORADCÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(511) 35, 36

(210)
(731)

423450
(220) 2014 01 08
PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzeg Dolny
(540) ESSENTIAL OF HYGIENE
(210)
(731)
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423453
(220) 2014 01 08
IDEA BANK
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) konto firma na próbę
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45

(210)
(731)

(210) 423454
(220) 2014 01 08
(731) SKOWRON RYSZARD, Warszawa
(540) SMART RECYCLING

(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 38, 42
423455
(220) 2014 01 08
KATARZYNA BORKOWSKA
KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA, Kraków
(540) KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA
(210)
(731)

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 03, 05
423451
(220) 2014 01 08
POSTI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Cenione za jakość POSTI CAFÈ
Club Café fine ground natural coffee

(210)
(731)

(531) 2.7.16, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41
423456
(220) 2014 01 09
MEGABOARD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) MEGABOARD
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.4.2
(511) 09, 35
(531) 2.7.25, 26.5.6, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
423452
(220) 2014 01 08
ADAMED CONSUMER HEALTHCARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) QCERA
(511) 03

(210)
(731)

423457
(220) 2014 01 08
ZAJĄCZKOWSKA MAGDALENA MINT GREY,
Warszawa
(540) MINT GREY
(511) 35, 42
(210)
(731)

(210)
(731)

423458
(220) 2014 01 08
SAPLING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski
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(540) SAPLING

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 11, 19, 42
423459
(220) 2014 01 08
OCEANIC
SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA SlimLine 5HD

(210)
(731)

59

423464
(220) 2014 01 09
BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) WIARYGODNA - FIRMA
(511) 35, 36, 41

(210)
(731)

423465
(220) 2014 01 09
LIPIŃSKA-PATALON ŻANETA
INTERACTIVE-PRESS, Toruń
(540) Speed Ladies
(511) 16, 35, 38, 41
(210)
(731)

423466
(220) 2014 01 09
KOZAK TADEUSZ
PSZCZELARZ KOZACKI-PASIEKA, Kozaki
(540) KOZZAK
(210)
(731)

(531) 1.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 12, 35
(531) 26.4.1, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1
(511) 03, 05
(210)
(731)

423467
(220) 2014 01 09
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROLTEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzezie k. Sulechowa
(540) Roltex Rok założenia 1994

(531) 6.7.5, 27.5.1
(511) 41

(531) 26.2.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 07, 08, 12, 19, 20, 39, 40

423460
(220) 2014 01 08
WROCŁAWSKA BOGUMIŁA
IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY, Warszawa
(540) Orkiestra z Chmielnej

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

423461
(220) 2014 01 08
KOLANOWSKI GERARD, Lipiny Stare
Centrum Handlowo Wystawiennicze DOMATOR
35, 36, 41, 42

(210)
(731)

423468
(220) 2014 01 09
LIPIŃSKA-PATALON ŻANETA
INTERACTIVE-PRESS, Toruń
(540) SPEED Ladies www.speedladies.pl

(210)
(731)

423462
(220) 2014 01 08
PBL DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) PBL media
(210)
(731)

(531) 1.1.1, 3.7.17, 27.5.1
(511) 16, 35, 38, 41

(531) 26.3.1, 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 16, 35, 41, 42
423463
(220) 2014 01 09
BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FIRMA WIARYGODNA
(511) 35, 36, 41

(210)
(731)

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

423469
(220) 2014 01 09
Abbott Products Operations AG, Allschwil, CH
Bavulat
05

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

423470
(220) 2014 01 09
Abbott Products Operations AG, Allschwil, CH
Bulansi
05
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423472
(220) 2014 01 09
RADIO MUZYKA FAKTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) CHOINKI POD CHOINKĘ
(511) 16, 28, 31, 35, 38, 41
(210)
(731)

423473
(220) 2014 01 09
JANUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec
(540) SOLID
(511) 06, 07, 12
(210)
(731)

423474
(220) 2014 01 09
TUPLEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TUCARB
(511) 17, 19

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

423480
(220) 2014 01 09
ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin
marcoll
01, 02

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

423481
(220) 2014 01 09
ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin
aned premium
01, 02

423482
(220) 2014 01 10
POLSKA SUPERLIGA TENISA STOŁOWEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Grubba Polish Champions

(210)
(731)

423475
(220) 2014 01 09
INNOCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice
(540) innoco

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12, 2.1.8
(511) 18, 25, 28, 35, 41
(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 41, 42
423476
(220) 2014 01 09
INNOCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice
(540) i
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 41, 42
423477
(220) 2014 01 09
KINO ŚWIAT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) FILM, KTÓRY ZACHWIEJE POLSKĄ
(511) 41

(210)
(731)

423478
(220) 2014 01 09
MARKOWSKI KRZYSZTOF FITNESSWELL, Dębnica
Kaszubska
(540) AQUA BIKE MAGIC
(511) 10, 28
(210)
(731)

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

423479
(220) 2014 01 09
ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin
anedcoll
01, 02

423483
(220) 2014 01 09
MOREL KAROL, MOREL MARIANNA, MOREL
MAGDALENA MORELI
SPÓŁKA CYWILNA, Bliżyce
(540) M MORELI

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 06, 20, 21
423484
(220) 2014 01 09
MOREL KAROL, MOREL MARIANNA, MOREL
MAGDALENA MORELI
SPÓŁKA CYWILNA, Bliżyce
(540) MORELI
(210)
(731)

(531) 26.2.3, 27.5.1
(511) 06, 20, 21
(210)
(731)
(540)
(511)

423485
(220) 2014 01 10
STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA, Zator
Dolina Karpia
29, 31, 35, 39, 41, 42

(210)
(731)

423486
(220) 2014 01 10
AMBROŻEWICZ ANDRZEJ, Aleksandrów Kujawski
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(540) odszkodowania-info.pl
(511) 35, 36, 41
423487
(220) 2014 01 10
STASIAK EDWARD, CHARLAK SEBASTIAN,
ZDZISŁAW SĘCZKOWSKI ELEKTRO-SYSTEM
SPÓŁKA CYWILNA, Kutno
(540) spalanie grupowe
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.13.25, 26.1.1
(511) 09, 11, 42
423488
(220) 2014 01 10
ADAMED CONSUMER HEALTHCARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) NATURALGINUM BIOFORMULA
(511) 03

(210)
(731)

423489
(220) 2014 01 10
ADAMED CONSUMER HEALTHCARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) NATURALGINUM BIOINTIMA
(511) 03

(210)
(731)

423490
(220) 2014 01 10
ADAMED CONSUMER HEALTHCARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) NINO BIOLIFE
(511) 03

(210)
(731)

423491
(220) 2014 01 10
ADAMED CONSUMER HEALTHCARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) LINOEPAROL
(511) 03

(210)
(731)

423492
(220) 2014 01 10
ADAMED CONSUMER HEALTHCARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) ŻELAZEK
(511) 05
(210)
(731)

423493
(220) 2014 01 10
ADAMED CONSUMER HEALTHCARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) MAXI3VENA
(511) 05
(210)
(731)

423494
(220) 2014 01 10
ABPLANALP CONSULTING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) GROTH
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.1.1, 24.15.1
(511) 01, 06, 07, 08, 40

(210)
(731)
(540)
(511)
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423495
(220) 2014 01 10
FIKUS AGATA, Warszawa
LADY BITCH
32, 33, 35

(210) 423496
(220) 2014 01 10
(731) THEFACESHOP KOREA Co,. Ltd., Seoul, KP
(540) THEFACESHOP

(531) 27.5.1
(511) 03, 35
(210) 423497
(220) 2014 01 10
(731) WIRSKA DOROTA CANIFEL, Puszczykowo
(540) CANIFEL

(531) 27.5.1, 29.1.1, 3.1.8, 3.1.6
(511) 05, 35, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

423498
(220) 2014 01 10
WIRSKA DOROTA CANIFEL, Puszczykowo
CANIFEL
05, 35, 44

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

423499
(220) 2014 01 10
PEŁKA AGNIESZKA EUROPOL, Wiaderno
ARGIA
11

423500
(220) 2014 01 10
GENERAL ELECTRIC COMPANY POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Engineering Design Center
(511) 35, 37, 42

(210)
(731)

423501
(220) 2014 01 10
GIGANTO POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole
(540) Byłem. Sprawdziłem. Polecam.
(511) 16, 35, 38, 41, 42
(210)
(731)

423502
(220) 2014 01 10
GIGANTO POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole
(540) luxbook
(511) 16, 35, 38, 41, 42
(210)
(731)

(210)
(731)

423503
(220) 2014 01 10
AURAEKO
ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

62
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(540) DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY
(511) 35, 40, 41
423504
(220) 2014 01 10
ICB PHARMA
TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) siltac
(511) 01, 05
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(540) Crispi & Emilki

(210)
(731)

423505
(220) 2014 01 10
GENERAL ELECTRIC COMPANY POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) EDC
(511) 35, 37, 42

(210)
(731)

423506
(220) 2014 01 10
AURAEKO
ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE
(511) 35, 40, 41

(531) 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 35, 40
423510
(220) 2014 01 10
MLEKOMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Crispy & emilki
(210)
(731)

(210)
(731)

423507
(220) 2014 01 10
GENERAL ELECTRIC COMPANY POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) EDC
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 35, 40
423511
(220) 2014 01 10
WÓJCIK ILONA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE WÓJCIK
ZAKŁAD KONFEKCYJNY, Bielsko-Biała
(540) WÓJCIK FASHION

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 25, 40
423512
(220) 2014 01 10
WÓJCIK ILONA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE WÓJCIK
ZAKŁAD KONFEKCYJNY, Bielsko-Biała
(540) WÓJCIK FASHION
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.4.2, 15.1.11
(511) 35, 37, 42
(210) 423508
(220) 2014 01 10
(731) WESTFAL MARCIN JACEK, Wejherowo
(540) Fresh Bike Lemoniada
(531) 27.5.1, 26.3.4
(511) 25, 40
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.13, 5.7.12
(511) 12, 31, 32, 43
(210)
(731)

423509
(220) 2014 01 10
MLEKOMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(540)

423513
(220) 2014 01 10
WÓJCIK ILONA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE WÓJCIK
ZAKŁAD KONFEKCYJNY, Bielsko-Biała

(531) 26.3.4
(511) 25, 40
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423514
(220) 2014 01 10
TVB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TVB
(511) 09, 35, 38

(210)
(731)

423515
(220) 2014 01 10
VERBIS ALFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) InPost
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423519
(220) 2014 01 10
BY PL A. KAPROŃ, S. MAZOWIECKI
SPÓŁKA CYWILNA, Lublin;
BY PL A. KAPROŃ, S. MAZOWIECKI
SPÓŁKA CYWILNA, Ciecierzyn
(540) MIASTO ZNIŻEK
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 6.7.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 38, 42
423520
(220) 2014 01 10
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH GEO,
Radymno
(540) GEO

(210)
(731)
(531) 27.5.1, 29.1.12, 1.3.2, 1.7.6
(511) 06, 07, 09, 35, 39
423516
(220) 2014 01 10
VERBIS ALFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) InPost Poczta Pełna Słońca
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.1.2
(511) 35, 36, 37
423521
(220) 2014 01 10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
„WOJSTAL”, Szczyrzyc
(540) EuroGaraże
(210)
(731)

(531) 1.3.2, 1.7.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 07, 09, 35, 39
423517
(220) 2014 01 10
VERBIS ALFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) InPost Finanse
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 35, 37
423522
(220) 2014 01 10
MAESTRO
SPÓŁKA CYWILNA
KAROL KRAJDOCHA, ELŻBIETA SENIUK, Godętowo
(540) ZIELONA RESTAURACJA
OLEJE SPOŻYWCZE - SPRZEDAŻ I UTYLIZACJA
(210)
(731)

(531) 1.3.2, 1.7.6, 29.1.12, 27.5.1
(511) 09, 36, 38
423518
(220) 2014 01 10
VERBIS ALFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) InPost Paczkomaty

(210)
(731)

(531) 1.3.2, 1.7.6, 29.1.12, 27.5.1
(511) 06, 07, 09, 35, 39

(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.12
(511) 04, 35, 39, 40
423523
(220) 2014 01 11
METAMORFOSIS
PRAKTYKA LEKARSKA ARTUR BROMA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) dr Broma
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 03, 05, 10, 41, 43, 44
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423524
(220) 2014 01 12
D.N.I.-PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) NANO PROTECT TECHNOLOGY

(210)
(731)

Nr 9 (1052) 2014

(540) ENDORPHEN

(531) 1.1.1, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05
423531
(220) 2014 01 13
KOMPLEX-TORUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Fitti
(210)
(731)

(531) 24.1.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 35
423525
(220) 2014 01 10
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
(540) włoszczowa jest karnawał. czas na sernik!
(511) 29, 30
(210)
(731)

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

423526
(220) 2014 01 10
FALTYNOWSKI KRZYSZTOF RYSZARD, Ryjewo
MARES
35, 37, 39

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

423527
(220) 2014 01 11
SKARŻYŃSKI ARTUR EPHORIA, Wrocław
EPHORIA
14, 35

(210) 423528
(220) 2014 01 11
(731) ROVITA SPÓLKA AKCYJNA, Niedomice
(540) R GWARANCJA SATYSFAKCJI

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 16, 21, 35
423532
(220) 2014 01 13
KOMPLEX-TORUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TEN!
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 03, 16, 21, 35
423533
(220) 2014 01 13
KOMPLEX-TORUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) PROCESS Fitti line
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.7
(511) 03, 16, 21, 35

(531) 24.3.1, 24.3.18, 24.3.19, 24.3.14, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 30, 31, 32, 35

423534
(220) 2014 01 13
KOMPLEX-TORUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Vici!

(210)
(731)

423529
(220) 2014 01 11
TELECOOPERATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(540) LOKALIO
(511) 16, 35, 38, 41, 42
(210)
(731)

(210)
(731)

423530
(220) 2014 01 13
SIWEK WIKTOR, Tomaszow Mazowiecki;
SIWEK ANNA, Tomaszow Mazowiecki

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 03, 16, 21, 35
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423535
(220) 2014 01 13
JUTRZENKA COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek
(540) VA FINO
(511) 30
(210)
(731)

(210) 423536
(220) 2014 01 13
(731) PIOTROWSKI PRZEMYSŁAW, Łódź
(540) LIARD
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(540) BEMIX

(531) 14.3.20, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 17, 35
423541
(220) 2014 01 13
GRAAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wejherowo
(540) Kuchnia STAROPOLSKA

(210)
(731)
(531) 3.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 35
423537
(220) 2014 01 13
FUNDACJA FOR ANIMALS,
Dąbrowa Górnicza
(540) Ogólnopolski Miesiąc Sterylizacji
Nie rozmnażaj! Nie porzucaj!
(210)
(731)

(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 43
423542
(220) 2014 01 13
4X4 TERENOWIEC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) POWERWINCH

(210)
(731)

(531) 3.1.6, 3.1.8, 27.5.1
(511) 16, 35, 36
423538
(220) 2014 01 13
PAWLAK PATRYK, BALIŃSKI PIOTR
COFFEEISLAND
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) COFFEEISLAND HERE’S YOUR COFFEE
(210)
(731)

(531) 24.15.2, 27.5.1
(511) 07
(210) 423543
(220) 2014 01 13
(731) GIERSZEWSKI GRZEGORZ, Tleń
(540) POLED

(531) 27.5.1
(511) 35, 41, 43
423544
(220) 2014 01 13
SUPERSPECJALISTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) SUPER SPECJALISTA.PL FACILITY SERVICE

(210)
(731)
(531) 11.3.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 43
423539
(220) 2014 01 13
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) domowa kroplówka
(511) 05, 35
(210)
(731)

(210)
(731)

423540
(220) 2014 01 13
MIESZCZAK BENEDYKT
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BEMIX,
Więcbork

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 36, 37, 44
(210)
(731)

423545
(220) 2014 01 13
SUPERSPECJALISTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
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(540) Czyste Biuro
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423551
(220) 2014 01 13
BLAUT BARBARA NIEZALEŻNY OPERATOR
FINANSOWY CENTRUM 9, Bielsko-Biała
(540) Niezależny Operator Finansowy Centrum 9

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 36, 37, 44
423546
(220) 2014 01 13
MIMIGROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) THORSKAN
(210)
(731)

(531) 3.1.1, 17.2.17, 27.5.1
(511) 35, 36, 42
(531) 26.5.11, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 35, 41, 42
423547
(220) 2014 01 13
OPTEAM
SPÓŁKA AKCYJNA, Tajęcina
(540) OPTiRCM
(210)
(731)

423552
(220) 2014 01 13
MOBI-KURLETO
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) MOBI
(210)
(731)

(531) 1.15.24, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 11, 19
(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) 423553
(220) 2014 01 13
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) TROX

423548
(220) 2014 01 13
ASTOR DRZWI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowalewo Wielkopolskie
(540) Lutostański

(210)
(731)

(531) 26.3.1, 26.3.11, 26.4.5, 27.5.1, 27.5.2
(511) 01, 05, 08, 17, 31
(531) 5.1.21, 27.5.1, 29.1.12
(511) 02, 06, 19, 20, 37, 39, 40
(210) 423549
(220) 2014 01 13
(731) WILK KATARZYNA, Warszawa
(540) HIGH VALUES CONSULTING & TRAINING

423554
(220) 2014 01 13
BAJDA M., JURCZYK D. BASILIANA
SPÓŁKA CYWILNA, Zabrze
(540) Basiliana
(511) 43
(210)
(731)

(210) 423555
(220) 2014 01 13
(731) STUDZIŃSKI DAWID COMPSOLUTIONS, Lublin
(540) CZTERY MONSTERY

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41
423550
(220) 2014 01 13
PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice
(540) PYRAMIDONEK
(511) 05

(210)
(731)

(531) 26.3.4, 27.5.1
(511) 35, 37, 42
(210)
(731)

423556
(220) 2014 01 13
2TH CLINIC ZADROŻNY STOMATOLOGIA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
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(540) 2th CLINIC

(540) silonet

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41, 44

(531) 27.5.1
(511) 17

423557
(220) 2014 01 13
GIGANTO POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole
(540) LUXTESTER

(210) 423563
(220) 2014 01 13
(731) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(540) odra river cup INTERNATIONAL REGATTA

(210)
(731)
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(531) 27.5.1
(511) 16, 35, 38, 41, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

423558
(220) 2014 01 13
GĘCA DARIUSZ, Dąbrowa Górnicza
vitalna
05, 30, 35

(210) 423559
(220) 2014 01 13
(731) DOBOSZ TOMASZ CPLT, Wieliczka
(540) decofire

(531) 6.3.20, 21.3.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 35, 41
423564
(220) 2014 01 13
ROGACEWICZ KATARZYNA,
KAWA-WÓJCICKA ANNA, JAGIELSKI PIOTR
MINISTERSTWO KAWY
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) MINISTERSTWO KAWY

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 27.5.14
(511) 11, 20
(210) 423560
(220) 2014 01 13
(731) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(540) odra river cup MIĘDZYNARODOWE REGATY
(531) 5.3.11, 27.5.1
(511) 30, 35, 43
423565
(220) 2014 01 13
PROMAR
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomianki
(540) Proaroma
(511) 01, 30
(210)
(731)
(531) 6.3.20, 21.3.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 35, 41
423561
(220) 2014 01 13
TOPMLEKO A. KUC
SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) TOP net

(210)
(731)

(531) 25.7.23, 27.5.1, 29.1.13
(511) 17
(210)
(731)

423562
(220) 2014 01 13
TOPMLEKO A. KUC
SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn

423566
(220) 2014 01 13
GAWEŁ JERZY, GAWEŁ JOANNA
KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) CRACOW FASHION AWARDS
(511) 35, 41, 42

(210)
(731)

423567
(220) 2014 01 13
GAWEŁ JERZY, GAWEŁ JOANNA
KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) CRACOW FASHION WEEK
(511) 35, 41, 42
(210)
(731)
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423568
(220) 2014 01 13
MK COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) ANTIRADIAN
(511) 05

(210)
(731)

423569
(220) 2014 01 13
MK COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) SPIROPHARM
(511) 05
(210)
(731)

423570
(220) 2014 01 13
VELVET CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze-Osada
(540) Velvet
(210)
(731)
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(531) 26.11.13, 27.5.2, 29.1.12
(511) 03, 05, 16, 21
423574
(220) 2014 01 13
FM BANK PBP
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIZ BANK

(210)
(731)

(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 35, 36, 38
423575
(220) 2014 01 13
DOM MARKI MAX VON JASTROV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) Max von Jastrov DOM MARKI
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 16, 21
423571
(220) 2014 01 13
VELVET CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze-Osada
(540) Velvet Miękki jak aksamit

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 16, 21
423572
(220) 2014 01 13
VELVET CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze-Osada
(540) Veltie Soft like velvet

(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

423576
(220) 2014 01 13
GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
CANNABEST
01, 02, 03, 05, 11, 16, 24, 25, 29, 31, 35, 36, 38, 42, 43

423577
(220) 2014 01 13
DOM MARKI MAX VON JASTROV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin
(540) MiejsceMarkowe.pl

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 16, 35, 42
(531) 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 16, 21
423573
(220) 2014 01 13
VELVET CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze-Osada
(540) Classic

(210)
(731)

(210) 423578
(220) 2014 01 13
(731) TRUCHANOWICZ REMIGIUSZ, Przemyśl
(540) 60 TECHNOLOGY ENGINEERING DESIGN

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.2
(511) 18, 25
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(210) 423579
(220) 2014 01 13
(731) TRUCHANOWICZ REMIGIUSZ, Przemyśl
(540) 60 BaG.COM RECYCLED AND RECYCLABLE
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(540) Ammko... jak u Mamy! Barszcz czerwony zupa
błyskawiczna z kluskami

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 05, 24, 25
423581
(220) 2014 01 13
FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław
(540) SUSPEROL
(511) 05

(210)
(731)

(210) 423583
(220) 2014 01 14
(731) ELROB BŹDZIKOT ROBERT, Tuszów Narodowy
(540) ELROB

(531)

5.9.3, 5.9.6, 5.9.21, 8.7.3, 11.3.18, 11.3.20, 25.1.15, 27.5.1,
29.1.15
(511) 29
423587
(220) 2014 01 14
KLÓSKA JAROSŁAW
KURTMEDIA.PL, Bydgoszcz
(540) kurt media

(210)
(731)

(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 39, 42
(531) 26.3.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 20, 35
423584
(220) 2014 01 14
GZT TELKOM-TELMOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk
(540) T-urbo-T
(511) 09
(210)
(731)

423588
(220) 2014 01 14
TAN VIET INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo
(540) Ammko... jak u Mamy! Pomidorowa zupa
błyskawiczna z kluskami

(210)
(731)

423585
(220) 2014 01 14
KLEIB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brześć Kujawski
(540) Q BioRolna

(210)
(731)

(531) 5.3.11, 5.3.13, 26.4.2, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.12
(511) 02
(210)
(731)

423586
(220) 2014 01 14
TAN VIET INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo

(531) 5.9.17, 5.9.21, 8.7.3, 11.3.18, 11.3.20, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
(210)
(731)

423589
(220) 2014 01 14
NEURON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
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(540) n uron Rehabilitacja

(531) 2.1.30, 18.1.20, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 43, 44
423590
(220) 2014 01 14
TAN VIET INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo
(540) Ammko... jak u Mamy! Rosół zupa błyskawiczna
o smaku kurczaka z kluskami
(210)
(731)
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(531)

8.1.6, 8.3.8, 8.7.1, 8.7.3, 11.1.25, 11.3.10, 24.17.5, 25.1.15,
26.4.6, 26.13.25, 27.3.1, 29.1.15
(511) 29
423593
(220) 2014 01 14
KALINOWSKA DARIA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
COOL, Chotomów
(540) Cool

(210)
(731)

(531) 1.15.17, 27.5.1, 29.1.4
(511) 07, 11, 37
423594
(220) 2014 01 14
KALINOWSKA DARIA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
COOL, Chotomów
(540) Cool

(210)
(731)

(531) 1.3.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 11, 37
(531)

5.9.1, 8.7.1, 8.7.3, 11.1.25, 11.3.10, 24.17.5, 25.1.15, 26.4.6,
26.13.25, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
(511) 29
423591
(220) 2014 01 14
BOGDAN JOANNA, SIKORSKA KATARZYNA
LENNYLAMB
SPÓŁKA CYWILNA, Kłudzice
(540) LennyLamb
(511) 05, 18, 24
(210)
(731)

423592
(220) 2014 01 14
TAN VIET INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo
(540) Ammko... jak u Mamy!Serowa z ziołami zupa
błyskawiczna o smaku serowym z kluskami

(210)
(731)

423595
(220) 2014 01 14
KALINOWSKA DARIA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
COOL, Chotomów
(540) Cool
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 07, 11, 37
423596
(220) 2014 01 14
KALINOWSKA DARIA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
COOL, Chotomów
(540) Cool

(210)
(731)

(531) 1.3.2, 1.15.17, 27.5.1, 29.1.13
(511) 07, 11, 37
(210)
(731)

423597
(220) 2014 01 14
GIONEE COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,
LTD. SHENZHEN, NO. 7028 Avenue Shennan,
Futian District, CN
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(540) ELIFE

(531) 27.5.1
(511) 09
423598
(220) 2014 01 14
2BYLCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nieporęt
(540) ŻÓŁTE PUDEŁKO
(210)
(731)

(540) GRAFMET HT

(531) 1.13.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 19
423607
(220) 2014 01 14
OPEN-RND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) mCasper
(210)
(731)

(531) 2.9.4, 2.9.8, 24.1.13, 24.1.20, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 38

(531) 5.3.13, 6.19.1, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.14
(511) 35
(210)
(731)
(540)
(511)

423600
(220) 2014 01 14
NGUYEN THI MAI HONG, Warszawa
CHOPSTIKS
43

423603
(220) 2014 01 14
ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) fruit REBEL

(210)
(731)

(210) 423608
(220) 2014 01 14
(731) ZALEWSKI WOJCIECH GLOBAL-MOTO, Wrocław
(540) GM

(531) 27.5.1
(511) 35
(210) 423609
(220) 2014 01 14
(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa
(540) BADURA collection

(531) 27.5.1
(511) 14, 18
(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 32
423604
(220) 2014 01 14
ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) FRUIT REBEL
(511) 32

(210)
(731)

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

423605
(220) 2014 01 14
PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
EXPRESS SHOP
16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43

(210)
(731)

423606
(220) 2014 01 14
GRAFMET HT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa Górnicza

71

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

423610
(220) 2014 01 14
BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE
ENVOY
05

423611
(220) 2014 01 14
KOHNKE-ŻYŹNIEWSKA ŁUCJA,
Nowa Wieś/k.Grudziądza
(540) colu.verte.

(210)
(731)

(531) 2.1.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 10
(210)
(731)

423612
(220) 2014 01 14
DENTSPLY DETREY GMBH, Konstanz, DE
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(540) PRIME & BOND
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(540)

(531) 27.5.1
(511) 05
423613
(220) 2014 01 14
VEINTE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brody
(540) RYŁKORELAX

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 10, 18, 25

(531) 2.1.1, 2.1.4, 2.1.30, 5.1.1, 5.1.10, 26.1.1, 26.1.14
(511) 33
423619
(220) 2014 01 14
SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suwałki
(540) Premiere
(210)
(731)

423614
(220) 2014 01 14
JR INVEST
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) JR INVEST
(210)
(731)

(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 37, 42, 43
423615
(220) 2014 01 14
G7 MEDIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) BrandTube
(511) 35, 41
(210)
(731)

423616
(220) 2014 01 14
EMPIK ASSETS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) ! WARNING jedyna różnica to CENA!
(210)
(731)

(531) 18.7.1, 18.7.25, 25.5.2, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 28, 35
423617
(220) 2014 01 14
JR INVEST
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) JR INVEST
(511) 35, 36, 37, 42, 43
(210)
(731)

(210)
(731)

423618
(220) 2014 01 14
FIRMA SOLO
MIROSŁAW GĄSIOROWSKI, Zakopane

(531) 1.1.5, 24.3.19, 25.1.25, 25.5.2, 25.7.20, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 33
423620
(220) 2014 01 15
GRUPA LOTOS
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) GENERALNY SPONSOR POLSKIEGO NARCIARSTWA
LOTOS
(210)
(731)

(531) 1.15.15, 6.1.2, 21.3.9, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 09, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 36, 41
(210) 423621
(220) 2014 01 15
(731) SAR-PODSIADŁO ANETA KAROLINA, Łódź
(540) ak
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(531) 3.7.24, 26.13.25, 29.1.2
(511) 16, 35, 41

(531) 27.5.1
(511) 25, 35

(210) 423622
(220) 2014 01 15
(731) WOJCIECHOWSKA WANDA NOBLE SHOP, Olkusz
(540) NEICHA

(210) 423629
(220) 2014 01 14
(731) STUGLIK BARBARA COBA, Gliwice
(540) COBA DIAGNOSTYKA

(531) 5.5.1, 5.5.20, 27.5.1, 29.1.3
(511) 03, 35, 44
423623
(220) 2014 01 16
LEPIKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skórzewo
(540) Rodzinka PARK ROZRYWKI
(210)
(731)

(531) 3.5.5, 3.5.17, 27.5.1, 29.1.3
(511) 41, 43
423624
(220) 2014 01 14
MONPERO POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) SUNANTA
(511) 43
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)
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(531) 26.11.13, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 42, 44
423630
(220) 2014 01 14
BORKOWSKI MARIUSZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE BOR-POL, Gliwice
(540) Labmed medical solutions

(210)
(731)

(531) 2.9.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 42, 44
423632
(220) 2014 01 14
MILBOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Falbogi Wielkie
(540) MERRY BERRY
(210)
(731)

423625
(220) 2014 01 14
GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
CANNABEST
30, 33, 41

423626
(220) 2014 01 14
MONPERO POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) NAAM THAI
(511) 43

(210)
(731)

(531) 5.7.9, 26.1.1, 26.4.1, 26.11.11, 28.1.5
(511) 29, 32, 33
(210) 423633
(220) 2014 01 14
(731) DĄBROWSKI MARCIN, Warszawa
(540) d dune

(210) 423627
(220) 2014 01 14
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
(540) MINERALKA

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 32, 35
423628
(220) 2014 01 14
HAUSER-NOWAK MAGDALENA UNHUMAN,
Skórzewo
(540) UNHUMAN

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 32, 33, 35
423634
(220) 2014 01 14
URODA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) SEKRET PIĘKNA OD POKOLEŃ
(511) 03, 05, 39, 44
(210)
(731)
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423635
(220) 2014 01 14
KMIEĆ IRENEUSZ, KMIEĆ HENRYKA
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PASMATEX-LUX
I. KMIEĆ & H. KMIEĆ
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) PASMATEX - LUX
(210)
(731)

Nr 9 (1052) 2014

(531) 2.1.1, 5.7.9, 5.13.6, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
423641
(220) 2014 01 15
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) Bagatelka Mini Brownies Ciasteczka z czekoladą
KOPERNIK TORUŃ od 1763
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 39
(210)
(731)
(540)
(511)

423636
(220) 2014 01 15
John Zapa´s Ltd, Oaklawn, US
BRUSKI
32

423638
(220) 2014 01 15
OCEANIC
SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA PRESTIGE LUMI BOOST SUPREME
(511) 03, 05
(210)
(731)

423639
(220) 2014 01 15
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) Toruńskie Pierniki
Jedyne prawdziwe malinowe niebo w czekoladzie
KOPERNIK TORUŃ

(210)
(731)

(531) 8.1.19, 25.1.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30
423642
(220) 2014 01 15
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) Bagatelka Mini Brownies Ciasteczka z czekoladą
KOPERNIK TORUŃ od 1763

(210)
(731)

(531) 8.1.9, 19.3.9, 27.5.1, 29.1.14
(511) 30
(531) 2.1.1, 5.7.8, 8.1.9, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
423640
(220) 2014 01 15
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) Bagatelka z czarną porzeczką
KOPERNIK TORUŃ od 1763

(210)
(731)

423643
(220) 2014 01 15
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) Bagatelka z czarną porzeczką
KOPERNIK TORUŃ od 1763
(210)
(731)

(531) 8.1.9, 19.3.9, 27.5.1, 29.1.14
(511) 30
(210)
(731)

423644
(220) 2014 01 15
PAWŁOWSKI KAROL ART ZONE EVENTS, Gdańsk
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(540) art zone EVENTS

(210)
(731)
(540)

75

423648
(220) 2014 01 16
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.,
Hefei City, Anhui Province, CN

(531) 26.1.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 41
423645
(220) 2014 01 15
LEDI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) Lilla

(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.2, 26.1.16, 1.1.1
(511) 12
423649
(220) 2014 01 16
BRODA AGNIESZKA
BIAR BEAUTY GROUP, Katowice
(540) LIVELLO/917+
(210)
(731)

(531) 24.17.1, 24.17.5, 27.5.1, 27.7.1
(511) 09, 14, 41

(531) 5.5.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05
423646
(220) 2014 01 15
OCEANIC
SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Aquaselin
(210)
(731)

(210) 423650
(220) 2014 01 16
(731) BRODA AGNIESZKA BIAR BEAUTY GROUP, Katowice
(540) 917+

(531) 24.17.5, 27.7.1
(511) 14, 18, 25
423651
(220) 2014 01 16
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków
(540) Bielenda Face Clinic
(511) 03
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)
(531) 25.1.15, 26.11.2, 27.5.1
(511) 03, 05
423647
(220) 2014 01 15
LEDI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) Quanti

(210)
(731)

423652
(220) 2014 01 15
SKAŁECKI ANDRZEJ, Głubczyce
Care4You
03, 05, 35, 41, 42, 43, 44, 45

423653
(220) 2014 01 15
SPEC-REM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock
(540) SPEC REM

(210)
(731)

(531) 26.5.1, 26.5.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 37, 40
423654
(220) 2014 01 15
SPEC-REM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock
(540) SPEC-REM
(511) 37, 40
(210)
(731)
(531) 1.15.21, 21.1.25, 3.7.6, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05, 10, 25, 35
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423655
(220) 2014 01 15
2BYLCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nieporęt
(540) ŻÓŁTE PUDEŁKO

(210)
(731)

Nr 9 (1052) 2014

(540) system przesuwny DUCH
(511) 06, 19
423661
(220) 2014 01 15
ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO
BIERNACKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Golina
(540) BBB Beef Burger Bar let’s meat BBB

(210)
(731)

(531) 5.1.5, 5.1.16, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 36
423656
(220) 2014 01 15
FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA BRAT-POL
BEŚKA I BEŚKA
SPÓŁKA JAWNA, Pajęczno
(540) Z Zeger
(210)
(731)

(531) 26.1.2, 1.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 25, 29, 43
423662
(220) 2014 01 15
EMPIK ASSETS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) FIT&FUN
(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1
(511) 12
423657
(220) 2014 01 15
PIU DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) drzwi DUCH
(511) 06, 19

(210)
(731)

423658
(220) 2014 01 15
PIU DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) PIU DESIGN
(511) 06, 19
(210)
(731)

423659
(220) 2014 01 15
PIU DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) PIU DESIGN

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 18, 24, 27, 28
423663
(220) 2014 01 15
MOSZYK KRZYSZTOF
LEAD CONVERSION, Rumia
(540) venture day uwolnij ideę!
(210)
(731)

(531) 26.15.25, 26.13.25, 27.5.1, 24.17.4, 29.1.15
(511) 41
423664
(220) 2014 01 15
GOCH JANUSZ
GENESIS CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ,
Biłgoraj
(540) GENESIS CSE
(511) 05, 10, 41, 44

(210)
(731)
(531) 27.5.1
(511) 06, 19
(210)
(731)

423660
(220) 2014 01 15
PIU DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(210)
(731)

423665
(220) 2014 01 15
GOCH JANUSZ
GENESIS CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ,
Biłgoraj
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(540) GENESIS Centrum Stomatologii Estetycznej

423673
(220) 2014 01 15
ENOVATIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PROMESA PEWNE WAKACJE 100 %
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 41, 44
423666
(220) 2014 01 15
GOCH JANUSZ
GENESIS CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ,
Biłgoraj
(540) AROMA ETCH
(511) 05

(210)
(731)

423667
(220) 2014 01 15
GOCH JANUSZ
GENESIS CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ,
Biłgoraj
(540) ORTHO ETCH
(511) 05
(210)
(731)

423668
(220) 2014 01 15
CEDERROTH POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) BLOKER STARZENIA
(511) 01, 03, 05

(210)
(731)

423669
(220) 2014 01 15
CEDERROTH POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) SORAYA TECHNOLOGIA KOSMETYCZNEJ LIPOSUKCJI
(511) 03, 05, 44
(210)
(731)

(531) 1.1.1, 24.5.20, 26.1.1, 1.3.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 39, 41, 42, 43
423674
(220) 2014 01 15
TELEWIZJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Zmiennicy
(511) 16, 25, 28, 35, 38, 41
(210)
(731)

423675
(220) 2014 01 15
ORANGE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) NAJWIĘKSZA SIEĆ SZYBKIEGO INTERNETU
(511) 09, 16, 24, 28, 35, 38, 41

(210)
(731)

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

423676
(220) 2014 01 16
PHU ADAM TOBIASZ, Kwirynów
POSIŁKOWNIA
43

(210) 423677
(220) 2014 01 16
(731) DROŻDŻ WACŁAW, Stróża
(540)

423670
(220) 2014 01 15
CEDERROTH POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) MENOCOLLAGEN
(511) 03, 05, 44

(210)
(731)

423671
(220) 2014 01 16
BEZPIECZNA POŻYCZKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BEPO Bezpieczna Pożyczka
(210)
(731)

(531) 3.7.13, 3.4.2, 5.11.1, 29.1.12
(511) 29, 35
423678
(220) 2014 01 15
POLSKIE STOWARZYSZENIE MYJNI CYSTERN,
Bydgoszcz
(540) psmc Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.5.1, 1.1.1
(511) 36
423672
(220) 2014 01 15
ENOVATIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PROMESA PEWNE WAKACJE
(511) 35, 36, 39, 41, 42, 43
(210)
(731)

(531) 24.15.13, 24.17.19, 27.5.1, 29.1.3
(511) 37, 42
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(210) 423679
(220) 2014 01 15
(731) DIUG IWONA AUTO DIUG, Słupsk
(540) auto DIUG

(540)

(531) 18.1.23, 27.5.1, 29.1.14
(511) 35, 37, 39

(531) 1.1.1, 1.1.12, 1.15.17, 26.1.6, 27.5.1
(511) 35, 38, 42, 45

423680
(220) 2014 01 15
BASSA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) FORT24.pl

(210) 423684
(220) 2014 01 16
(731) CHRZĘSZCZYK MACIEJ, Warszawa
(540) sonata

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 35, 38, 42, 45
423685
(220) 2014 01 16
BARANIECKA-KŁOS AGATA, KŁOS TOMASZ,
BATIJEWSKI MAREK
KRIOCENTRUM MEDYCYNA ESTETYCZNA
I CHIRURGIA OGÓLNA
SPÓŁKA CYWILNA, Otwock
(540) centrum liposukcji
(511) 44

(210)
(731)

(531) 23.3.2, 27.5.1, 29.1.1
(511) 16, 35, 39
(210)
(731)
(540)

423681
(220) 2014 01 15
AGROMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(531) 26.4.1, 29.1.12
(511) 07, 08, 12
(210)
(731)
(540)

423682
(220) 2014 01 15
AGROMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

423686
(220) 2014 01 16
BARANIECKA-KŁOS AGATA, KŁOS TOMASZ,
BATIJEWSKI MAREK
KRIOCENTRUM MEDYCYNA ESTETYCZNA
I CHIRURGIA OGÓLNA
SPÓŁKA CYWILNA, Otwock
(540) KRIOCENTRUM
(511) 44
(210)
(731)

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

423687
(220) 2014 01 16
FREJOWSKI FRYDERYK, Düsseldorf, DE
KLIPLA
01, 17, 19

423688
(220) 2014 01 16
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) Amara AMADERM
(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.9, 29.1.12
(511) 07, 08, 12
(210)
(731)

423683
(220) 2014 01 16
CHRZĘSZCZYK MACIEJ, Warszawa

(531) 26.11.3, 26.11.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05
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(210)
(731)

423689
(220) 2014 01 16
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) FLEBRAM
(511) 05

(540) Villo

423690
(220) 2014 01 16
KW TRADE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) JETPOINT

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03

(210)
(731)
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423696
(220) 2014 01 16
LEDI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) Nasza Pasieka
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 16
423691
(220) 2014 01 16
URBAŃSKA-ŁUCZAK BARBARA, ŁUCZAK JERZY
TAX-PAT
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) TAX-PAT
(511) 36, 42, 45

(210)
(731)

423692
(220) 2014 01 16
BEZPIECZNA POŻYCZKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Rodds
(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1
(511) 36

(531) 27.5.1, 29.1.14, 3.13.4, 1.3.1
(511) 30
423697
(220) 2014 01 15
WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(540) Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
(511) 16, 40, 41
(210)
(731)

423698
(220) 2014 01 16
DELIA COSMETICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzgów
(540) BIOGENA PHARMA

(210)
(731)

423693
(220) 2014 01 16
PLATFORMA DEWELOPERSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) URBANO
(511) 35, 36, 37, 42

(210)
(731)

(210) 423694
(220) 2014 01 16
(731) CZERNEK JERZY ORION, Łódź
(540) Verso euphoria

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

423695
(220) 2014 01 16
LEDI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław

(531) 3.11.1, 3.11.2, 27.5.1, 29.1.4
(511) 03
423699
(220) 2014 01 16
PORT RADOMSKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radomsko
(540) PORT RADOMSKO

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 35, 37, 39, 43
(210)
(731)

423700
(220) 2014 01 16
KOTAS KRZYSZTOF
ZAKŁAD WYROBÓW CUKIERNICZYCH MILLANO,
Przeźmierowo
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(540) SUPER MiSiE ŻELKi

(531) 27.5.1, 27.5.2, 29.1.15
(511) 30
423701
(220) 2014 01 16
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Misie Pysie

(210)
(731)
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(540) NUCO

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 35
423705
(220) 2014 01 16
JOKO COSMETICS E I G KOSYL
SPÓŁKA JAWNA, Wołomin
(540) NUCO Creative Color Solutions
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 35

(531) 3.1.16, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30
423702
(220) 2014 01 16
JOKO COSMETICS E I G KOSYL
SPÓŁKA JAWNA, Wołomin
(540) NUCO

423706
(220) 2014 01 16
BNP PARIBAS BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) autotu
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 18.1.7, 18.1.9, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14
(511) 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41
423707
(220) 2014 01 16
KAWCZYŃSKI DARIUSZ
FIRMA HANDLOWA LATINO, Lipno
(540) NINA BASCO
(511) 14, 18, 25, 35

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 35
423703
(220) 2014 01 16
JOKO COSMETICS E I G KOSYL
SPÓŁKA JAWNA, Wołomin
(540) NUCO Creative Color Solutions
(210)
(731)

423708
(220) 2014 01 16
TRONUS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TRONUS
(511) 20, 35, 37
(210)
(731)

423709
(220) 2014 01 16
CAKKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo
(540) GAB GABBIANO
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 35
(210)
(731)

423704
(220) 2014 01 16
JOKO COSMETICS E I G KOSYL
SPÓŁKA JAWNA, Wołomin

(531) 27.5.1, 26.11.1
(511) 25
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423710
(220) 2014 01 16
SAMIR-TEX HURTOWNIA ODZIEŻY, Jazgarzew
sweet raspberry
25

423711
(220) 2014 01 16
PROJECT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń
(540) Broadway Whisky
(511) 33
(210)
(731)

423712
(220) 2014 01 16
PROJECT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń
(540) COCKTAIL BAR
(511) 33

(210)
(731)

(210) 423713
(220) 2014 01 16
(731) BOBOWSKI ALEKSANDER UNIWER AUTO, Wrocław
(540) Nasz Bazarek
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423717
(220) 2014 01 16
BLAJER PIOTR
GOSPODARSTWO PASIECZNE KRÓLEWSKIE MIODY,
Chorzów
(540) Królewskie Miody
A DLA OSŁODY KRÓLEWSKIE MIODY

(210)
(731)

(531) 3.13.2, 3.13.4, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 04, 30, 33, 35
423718
(220) 2014 01 17
SZARADOWSKA PAULINA MIESZALNIA PASZ
TOPAMA, Łódź
(540) tajfun wabie zanętowe
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.14
(511) 31
(531) 7.1.17, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 36, 38, 42
423714
(220) 2014 01 16
HORYZONT PARTNER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) HORYZONT PARTNER

(210)
(731)

423719
(220) 2014 01 17
MLECZARNIA TUREK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Turek
(540) Świeży Smak

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 29
(531) 26.1.1, 26.3.2, 27.5.1, 26.1.12
(511) 35, 36, 41
423715
(220) 2014 01 16
KORNAŚ JAKUB, KOZERSKI TOMASZ
SOFTWARE CLINIC
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) smartdental

(210)
(731)

423720
(220) 2014 01 17
KACZOROWSKA EWELINA
SIEĆ HANDLOWA PRINCE, Kołobrzeg
(540) MB Tobacco
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 34, 35
(531) 2.9.10, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 42
423716
(220) 2014 01 16
MIESZCZAK BENEDYKT
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BEMIX,
Więcbork
(540) HB
(511) 06

(210)
(731)

(210) 423721
(220) 2014 01 17
(731) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(540) PG POLITECHNIKA GDAŃSKA
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(531) 3.1.1, 3.1.22, 24.1.5, 24.9.2, 24.17.5, 29.1.12, 27.5.1
(511) 09, 16, 18, 21, 25, 26, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45
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(540) BIO-LIFE COSMETICS

(210) 423722
(220) 2014 01 17
(731) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(540)
(531) 27.5.1
(511) 03, 43, 44
423730
(220) 2014 01 17
ZWIĄZEK SADOWNIKÓW RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ, Grójec
(540) ZWIĄZEK SADOWNIKÓW RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
(210)
(731)

(531) 24.13.1, 25.5.6, 26.4.2, 26.4.3, 26.3.4, 29.1.13
(511) 09, 16, 18, 21, 25, 26, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45
423724
(220) 2014 01 17
ZAKŁAD MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH ZMC
ZAMAC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) FIBER PLAST
(511) 17, 19
(210)
(731)

423725
(220) 2014 01 17
ZAKŁAD MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH ZMC
ZAMAC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) CERAMIC SPRAY FIBER CSF
(511) 17, 19
(210)
(731)

423726
(220) 2014 01 17
ZAKŁAD MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH ZMC
ZAMAC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) FKM-30
(511) 17, 19

(531) 1.17.11, 5.3.11, 5.3.14, 5.7.13, 25.5.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 31, 35
423731
(220) 2014 01 17
EMEDIATOR.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(540) M eMediator.pl
(210)
(731)

(210)
(731)

423727
(220) 2014 01 17
ZAKŁAD MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH ZMC
ZAMAC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) PIECOLEP
(511) 01, 19

(210)
(731)

423728
(220) 2014 01 17
ZAKŁAD MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH ZMC
ZAMAC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) ZMC ZAMAC
(511) 17, 19
(210)
(731)

(210)
(731)

423729
(220) 2014 01 17
MLECZEK WIOLETTA BIO-LIFE COSMETICS, KrynicaZdrój

(531) 24.1.5, 24.1.15, 27.5.1
(511) 35, 36, 38
(210)
(731)
(540)
(511)

423732
(220) 2014 01 17
PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J. P., Mesznary
trox
01, 05, 08, 17, 31

423733
(220) 2014 01 17
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) PRZytulenie ma znaczenie

(210)
(731)
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(531) 2.9.14, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 41
423734
(220) 2014 01 17
DOCTOR BREW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) DOCTOR BREW

(210)
(731)

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

423739
(220) 2014 01 17
NADOLSKI MACIEJ, Ruciane-Nida
MAZURSKI ZDRÓJ
32, 33, 35

423740
(220) 2014 01 17
BOLONI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Król Smaku Sekrety królewskiej kuchni
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.5.1
(511) 32
(210) 423735
(220) 2014 01 17
(731) SZWARC WOJCIECH DESIGN, Wrocław
(540) ichii
(531) 5.13.7, 9.1.10, 24.9.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 35

(531) 27.5.1
(511) 05, 09, 34
423736
(220) 2014 01 18
EDUTEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) MAGICZNY DYWAN
(511) 09

(210) 423741
(220) 2014 01 17
(731) KOSIŃSKA KINGA, Serock
(540) HABE

(210)
(731)

423737
(220) 2014 01 17
BOLONI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) SPIŻARNIA SZLACHECKA PREMIUM QUALITY
(210)
(731)

(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 20, 28, 35, 42
(210) 423742
(220) 2014 01 17
(731) SKÓRZYŃSKA ANNA, Warszawa-Wesoła
(540) szumisie [made in poland]

(531) 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1
(511) 28, 35
423743
(220) 2014 01 17
IDEA MONEY
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) „Faktoring Express Classic”
(511) 16, 35, 36, 38

(210)
(731)

(210) 423744
(220) 2014 01 17
(731) BOGUSZEWSKI KRZYSZTOF, Izabelin
(540) DELUNES LA BOUTIQUE ALIMENTAIRE
(531) 5.1.1, 6.7.25, 7.1.8, 24.9.1, 24.3.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

423738
(220) 2014 01 17
KOSIŃSKA KINGA, Serock
HABE
06, 19, 20, 28, 35, 42
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(531) 3.1.8, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.6
(511) 30, 32, 33
423745
(220) 2014 01 17
REHASPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) SPORCIAKI
(511) 16, 38
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(540) AZA ANDRZEJ ZAJKOWSKI ARCHITECT

(210)
(731)

(531) 26.1.1, 27.5.1
(511) 42
423753
(220) 2014 01 19
SOLARPHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Legionowo
(540) GYNOSTATIN
(511) 05

(210)
(731)

423746
(220) 2014 01 17
RECORDATI POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Laryng Up pierwsza linia obrony gardła
(511) 05

(210)
(731)

423747
(220) 2014 01 17
HERBAPOL-LUBLIN
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) Extraspasmina. Daj nerwom spokój.
(511) 05

(210)
(731)

(210)
(731)

423748
(220) 2014 01 17
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) IDEEPHARM
(511) 03, 05
(210)
(731)

(210) 423749
(220) 2014 01 17
(731) KOWALSKA KRYSTIANA KINGA, Poznań
(540) TRIATHLONISTA

(531) 27.5.1
(511) 09, 12, 25, 41
423750
(220) 2014 01 17
GEO-POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) NUTRIBABY
(511) 05, 29, 32

(210)
(731)

(210)
(731)

423751
(220) 2014 01 18
ZAJKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa

423754
(220) 2014 01 19
SOLARPHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Legionowo
(540) GYNOSOL
(511) 05
423755
(220) 2014 01 19
SOLARPHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Legionowo
(540) FLEMIRAT
(511) 05
(210)
(731)

423756
(220) 2014 01 19
SOLARPHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Legionowo
(540) FLEGOSTAT
(511) 05
(210)
(731)

423816
(220) 2014 01 15
MENTOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) SPORT polisa
(210)
(731)

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 38, 39, 41, 43

Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

423434, 423450, 423479, 423480, 423481, 423494, 423504, 423553, 423565, 423576, 423606, 423668, 423687,
423727, 423732

2

423479, 423480, 423481, 423548, 423576, 423585

3

423399, 423407, 423420, 423434, 423450, 423452, 423459, 423488, 423489, 423490, 423491, 423496, 423523,
423524, 423531, 423532, 423533, 423534, 423570, 423571, 423572, 423573, 423576, 423622, 423634, 423638,
423646, 423647, 423651, 423652, 423668, 423669, 423670, 423688, 423695, 423698, 423702, 423703, 423704,
423705, 423729, 423733, 423748

4

423522, 423717

5

423433, 423434, 423435, 423450, 423459, 423469, 423470, 423492, 423493, 423497, 423498, 423504, 423523,
423530, 423539, 423550, 423553, 423558, 423568, 423569, 423570, 423571, 423572, 423573, 423576, 423579,
423581, 423591, 423610, 423612, 423627, 423634, 423638, 423645, 423646, 423647, 423652, 423664, 423666,
423667, 423668, 423669, 423670, 423688, 423689, 423702, 423703, 423704, 423705, 423732, 423733, 423735,
423746, 423747, 423748, 423750, 423753, 423754, 423755, 423756

6

423427, 423458, 423467, 423473, 423483, 423484, 423494, 423515, 423516, 423518, 423521, 423540, 423548,
423552, 423583, 423620, 423657, 423658, 423659, 423660, 423716, 423738, 423741

7

423467, 423473, 423494, 423515, 423516, 423518, 423542, 423593, 423594, 423595, 423596, 423681, 423682

8

423467, 423494, 423553, 423681, 423682, 423732

9

423402, 423403, 423404, 423417, 423439, 423445, 423453, 423454, 423456, 423487, 423514, 423515, 423516,
423517, 423518, 423546, 423547, 423584, 423597, 423607, 423616, 423620, 423649, 423675, 423715, 423721,
423722, 423735, 423736, 423749

10

423478, 423523, 423611, 423613, 423647, 423664

11

423458, 423487, 423499, 423552, 423559, 423576, 423593, 423594, 423595, 423596

12

423406, 423466, 423467, 423473, 423508, 423648, 423656, 423681, 423682, 423706, 423749

14

423405, 423527, 423609, 423620, 423649, 423650, 423707

16

423407, 423410, 423417, 423436, 423439, 423444, 423447, 423453, 423462, 423465, 423468, 423472, 423501,
423502, 423529, 423531, 423532, 423533, 423534, 423537, 423557, 423560, 423563, 423570, 423571, 423572,
423573, 423575, 423576, 423577, 423605, 423620, 423621, 423644, 423674, 423675, 423680, 423690, 423697,
423706, 423721, 423722, 423743, 423745

17

423474, 423540, 423553, 423561, 423562, 423687, 423724, 423725, 423726, 423728, 423732

18

423421, 423422, 423428, 423431, 423432, 423482, 423578, 423591, 423609, 423613, 423620, 423650, 423662,
423707, 423721, 423722

19

423458, 423467, 423474, 423548, 423552, 423606, 423657, 423658, 423659, 423660, 423687, 423724, 423725,
423726, 423727, 423728, 423738, 423741

20

423406, 423467, 423483, 423484, 423548, 423559, 423583, 423708, 423738, 423741

21

423410, 423483, 423484, 423531, 423532, 423533, 423534, 423570, 423571, 423572, 423573, 423620, 423721,
423722

22

423620

24

423406, 423576, 423579, 423591, 423620, 423662, 423675

25

423410, 423413, 423421, 423422, 423428, 423431, 423432, 423482, 423511, 423512, 423513, 423536, 423576,
423578, 423579, 423613, 423620, 423628, 423647, 423650, 423661, 423674, 423707, 423709, 423710, 423721,
423722, 423749

26

423721, 423722

27

423662

28

423400, 423401, 423402, 423406, 423472, 423478, 423482, 423605, 423616, 423620, 423662, 423674, 423675,
423738, 423741, 423742
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2

1

29

423408, 423414, 423415, 423416, 423418, 423419, 423433, 423485, 423509, 423510, 423525, 423528, 423541,
423576, 423586, 423588, 423590, 423592, 423605, 423632, 423661, 423677, 423719, 423737, 423740, 423750

30

423411, 423415, 423416, 423418, 423419, 423440, 423451, 423525, 423528, 423535, 423558, 423564, 423565,
423605, 423625, 423639, 423640, 423641, 423642, 423643, 423696, 423700, 423701, 423717, 423744

31

423415, 423416, 423418, 423419, 423472, 423485, 423508, 423528, 423553, 423576, 423605, 423718, 423730,
423732

32

423415, 423433, 423495, 423508, 423528, 423603, 423604, 423605, 423627, 423632, 423633, 423636, 423734,
423739, 423744, 423750

33

423435, 423441, 423442, 423495, 423605, 423618, 423619, 423625, 423632, 423633, 423711, 423712, 423717,
423739, 423744

34

423605, 423694, 423720, 423735

35

421674, 423399, 423403, 423404, 423411, 423415, 423417, 423422, 423428, 423431, 423432, 423436, 423437,
423438, 423439, 423443, 423447, 423449, 423453, 423456, 423457, 423461, 423462, 423463, 423464, 423465,
423466, 423468, 423472, 423475, 423476, 423482, 423485, 423486, 423495, 423496, 423497, 423498, 423500,
423501, 423502, 423503, 423505, 423506, 423507, 423509, 423510, 423514, 423515, 423516, 423518, 423519,
423520, 423521, 423522, 423524, 423526, 423527, 423528, 423529, 423531, 423532, 423533, 423534, 423536,
423537, 423539, 423540, 423543, 423546, 423547, 423549, 423551, 423555, 423557, 423558, 423560, 423563,
423564, 423566, 423567, 423574, 423575, 423576, 423577, 423583, 423587, 423598, 423605, 423607, 423608,
423614, 423615, 423616, 423617, 423620, 423621, 423622, 423627, 423628, 423633, 423635, 423644, 423647,
423652, 423655, 423672, 423673, 423674, 423675, 423677, 423679, 423680, 423683, 423684, 423693, 423699,
423702, 423703, 423704, 423705, 423706, 423707, 423708, 423713, 423714, 423717, 423720, 423721, 423722,
423730, 423731, 423737, 423738, 423739, 423740, 423741, 423742, 423743, 423816

36

423424, 423425, 423426, 423429, 423430, 423437, 423439, 423444, 423449, 423453, 423461, 423463, 423464,
423486, 423517, 423520, 423537, 423544, 423545, 423551, 423574, 423576, 423614, 423617, 423620, 423655,
423671, 423672, 423673, 423691, 423692, 423693, 423706, 423713, 423714, 423731, 423743, 423816

37

423415, 423424, 423425, 423426, 423427, 423429, 423430, 423500, 423505, 423507, 423520, 423521, 423526,
423544, 423545, 423548, 423555, 423593, 423594, 423595, 423596, 423614, 423617, 423653, 423654, 423678,
423679, 423693, 423699, 423706, 423708

38

423417, 423436, 423439, 423453, 423454, 423465, 423468, 423472, 423501, 423502, 423514, 423517, 423519,
423529, 423547, 423557, 423574, 423576, 423607, 423674, 423675, 423683, 423684, 423713, 423731, 423743,
423745, 423816

39

421674, 423415, 423440, 423467, 423485, 423515, 423516, 423518, 423522, 423526, 423548, 423587, 423634,
423635, 423672, 423673, 423679, 423680, 423699, 423706, 423816

40

423467, 423494, 423503, 423506, 423509, 423510, 423511, 423512, 423513, 423522, 423548, 423653, 423654,
423697, 423721, 423722

41

421563, 421674, 423399, 423402, 423403, 423404, 423410, 423412, 423417, 423420, 423423, 423439, 423444,
423447, 423453, 423455, 423460, 423461, 423462, 423463, 423464, 423465, 423468, 423472, 423475, 423476,
423477, 423482, 423485, 423486, 423501, 423502, 423503, 423506, 423523, 423529, 423543, 423546, 423547,
423549, 423556, 423557, 423560, 423563, 423566, 423567, 423615, 423620, 423621, 423623, 423625, 423644,
423649, 423652, 423663, 423664, 423665, 423672, 423673, 423674, 423675, 423697, 423706, 423714, 423721,
423722, 423733, 423749, 423816

42

423399, 423403, 423404, 423424, 423425, 423426, 423427, 423429, 423430, 423436, 423438, 423439, 423443,
423453, 423454, 423457, 423458, 423461, 423462, 423475, 423476, 423485, 423487, 423500, 423501, 423502,
423505, 423507, 423519, 423529, 423546, 423547, 423551, 423555, 423557, 423566, 423567, 423575, 423576,
423577, 423587, 423614, 423617, 423629, 423630, 423652, 423672, 423673, 423678, 423683, 423684, 423691,
423693, 423713, 423715, 423721, 423722, 423738, 423741, 423751

43

421563, 423411, 423417, 423440, 423447, 423508, 423523, 423538, 423541, 423543, 423554, 423564, 423576,
423589, 423600, 423605, 423614, 423617, 423623, 423624, 423626, 423652, 423661, 423672, 423673, 423676,
423699, 423721, 423722, 423729, 423816

44

423399, 423407, 423412, 423420, 423448, 423497, 423498, 423523, 423544, 423545, 423556, 423589, 423622,
423629, 423630, 423634, 423652, 423664, 423665, 423669, 423670, 423685, 423686, 423721, 423722, 423729

45

423439, 423453, 423652, 423683, 423684, 423691, 423721, 423722

Wykaz alfabetyczny zgłoszonych znaków towarowych

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

! WARNING jedyna różnica to CENA!
„Faktoring Express Classic”
2th Clinic
2th CLINIC
4SCREENS
60 BaG.COM RECYCLED AND RECYCLABLE
60 TECHNOLOGY ENGINEERING DESIGN
917+
AA PRESTIGE LUMI BOOST SUPREME
AA SlimLine 5HD
ak
Amara AMADERM
Ammko... jak u Mamy!
Barszcz czerwony zupa błyskawiczna
z kluskami
Ammko... jak u Mamy!
Pomidorowa zupa błyskawiczna z kluskami
Ammko... jak u Mamy!
Rosół zupa błyskawiczna o smaku kurczaka
z kluskami
Ammko... jak u Mamy!
Serowa z ziołami zupa błyskawiczna
o smaku serowym z kluskami
aned premium
anedcoll
ANTIRADIAN
AQUA BIKE MAGIC
Aquaselin
ARGIA
AROMA ETCH
art zone EVENTS
auto DIUG
autotu
AZA ANDRZEJ ZAJKOWSKI
ARCHITECT
Baby Group
BADURA collection
Bagatelka Mini Brownies
Ciasteczka z czekoladą
KOPERNIK TORUŃ od 1763
Bagatelka Mini Brownies
Ciasteczka z czekoladą
KOPERNIK TORUŃ od1763
Bagatelka z czarną porzeczką
KOPERNIK TORUŃ od 1763
Bagatelka z czarną porzeczką
KOPERNIK TORUŃ od 1763

423616
423743
423412
423556
423443
423579
423578
423650
423638
423459
423621
423688

423586
423588

423590

423592
423481
423479
423568
423478
423646
423499
423666
423644
423679
423706
423751
423406
423609

423642

423641
423640
423643

Basiliana
Bavulat
BBB Beef Burger Bar let’s meat BBB
BEMIX
BENETO
BEPO Bezpieczna Pożyczka
BERLINKOWÓZ
Biblioteka Wina
Bielenda Face Clinic
BIOGENA PHARMA
BIO-LIFE COSMETICS
BIZ BANK
BLOKER STARZENIA
Blu Kid
bodyshape
BrandTube
Broadway Whisky
BRUSKI
Bulansi
Byłem. Sprawdziłem. Polecam.
C2B Kosmetologia w Pryzmacie Fizyki
Barwy & Zdrowie & Nauka & Piękno
C2B Cosmetology via the Prism of Physics
Colours & Health & Science & Beauty
CANIFEL
CANIFEL
CANNABEST
CANNABEST
Care4You
Cenione za jakość POSTI CAFÈ
Club Café fine ground natural coffee
Centrum Handlowo Wystawiennicze
DOMATOR
centrum liposukcji
CERAMIC SPRAY FIBER CSF
CHOINKI POD CHOINKĘ
CHOPSTIKS
Classic
COBA DIAGNOSTYKA
COCKTAIL BAR
COFFEEISLAND HERE’S YOUR COFFEE
colu.verte.
Cool
Cool
Cool
Cool

423554
423469
423661
423540
423405
423671
423408
423441
423651
423698
423729
423574
423668
423433
423400
423615
423711
423636
423470
423501

423399
423497
423498
423576
423625
423652
423451
423461
423685
423725
423472
423600
423573
423629
423712
423538
423611
423593
423594
423595
423596
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1

CRACOW FASHION AWARDS
CRACOW FASHION WEEK
Crispi & Emilki
Crispy & emilki
CZTERY MONSTERY
Czyste Biuro
d dune
decofire
DELUNES LA BOUTIQUE ALIMENTAIRE
depilove WAX & NAILS EXPERTS
DEVELOPED BY NAPOLLO
DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY
DOCTOR BREW
Dolina Karpia
domowa kroplówka
dr Broma
dresowo
drzwi DUCH
Dworzec Tatrzański
Dzieci kontra Rodzice
DZIENNIK MIEJSKI A MAXIMIS AD MINIMA
EDC
EDC
ELIFE
ELIKSIR BURSZTYNOWY
ELROB
ENDORPHEN
Engineering Design Center
ENVOY
EPHORIA
ESSENTIAL OF HYGIENE
EuroGaraże
EXPRESS SHOP
Extraspasmina. Daj nerwom spokój.
Fabryka RUCHU
Fanaberi
FIBER PLAST
FILM, KTÓRY ZACHWIEJE POLSKĄ
FIRMA WIARYGODNA
FIRST MINUTE 2014
FIT&FUN
Fitti
FKM-30
FLEBRAM
FLEGOSTAT
FLEMIRAT
Flexi Office WIRTUALNE BIURA
FORT24.pl
Fresh Bike Lemoniada
fruit REBEL
FRUIT REBEL
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2

1

423566
423567
423509
423510
423555
423545
423633
423559
423744
423407
423430
423503
423734
423485
423539
423523
423421
423657
421563
423402
423436
423505
423507
423597
423435
423583
423530
423500
423610
423527
423450
423521
423605
423747
423423
423442
423724
423477
423463
421674
423662
423531
423726
423689
423756
423755
423437
423680
423508
423603
423604

FUNDACJA KRAJOWA
RADA NIERUCHOMOŚCI
GAB GABBIANO
GENERALNY SPONSOR
POLSKIEGO NARCIARSTWA LOTOS
GENESIS Centrum Stomatologii Estetycznej
GENESIS CSE
GEO
GM
GRAFMET HT
GROTH
Grubba Polish Champions
Gryczotto
GYNOSOL
GYNOSTATIN
HABE
HABE
HB
HIGH VALUES CONSULTING & TRAINING
HORYZONT PARTNER
HYDROBIKE
i
ichii
IDEEPHARM
innoco
InPost Finanse
InPost Paczkomaty
InPost Poczta Pełna Słońca
InPost
IZBA DORADCÓW
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JETPOINT
JR INVEST
JR INVEST
KLIPLA
konto firma na próbę
KOZZAK
KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA
KRIOCENTRUM
Król Smaku Sekrety królewskiej kuchni
Królestwo Świeżości
Królewskie Miody
A DLA OSŁODY KRÓLEWSKIE MIODY
Kuchnia STAROPOLSKA
kurt media
Labmed medical solutions
LADY BITCH
Laryng Up pierwsza linia obrony gardła
Lash ART
LennyLamb

2

423444
423709
423620
423665
423664
423520
423608
423606
423494
423482
423416
423754
423753
423738
423741
423716
423549
423714
423401
423476
423735
423748
423475
423517
423518
423516
423515

423449
423690
423614
423617
423687
423453
423466
423455
423686
423740
423419
423717
423541
423587
423630
423495
423746
423420
423591
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2

1

2

LIARD
Lilla
LINOEPAROL
LIVELLO/917+
LOKALIO
Lutostański
luxbook
LUXTESTER
M eMediator.pl
M MORELI
MAGAZYN SMAK
MAGICZNY DYWAN
Makaroni
marcoll
MARES
Max von Jastrov DOM MARKI
MAXI3VENA
MAZURSKI ZDRÓJ
MB Tobacco
mCasper
MEGABOARD
MENOCOLLAGEN
MERRY BERRY
MIASTO ZNIŻEK
MiejsceMarkowe.pl
MINERALKA
MINISTERSTWO KAWY
MINT GREY
Misie Pysie
MOBI
MORELI
MOTOCYKLOWA POGOŃ ZA WIOSNĄ
mPeP
mPeP
n uron Rehabilitacja
NAAM THAI
NAJLEPSZE POLSKIE MARKI ONLINE
NAJWIĘKSZA SIEĆ SZYBKIEGO INTERNETU
NANO PROTECT TECHNOLOGY
NAPOLLO DEVELOPED BY
Nasz Bazarek
Nasza Pasieka
NATURALGINUM BIOFORMULA
NATURALGINUM BIOINTIMA
NEICHA
Neodentica
Niezależny Operator Finansowy Centrum 9
NINA BASCO
NINO BIOLIFE
NOWY POCZĄTEK
NOWY PORZĄDEK

423536
423645
423491
423649
423529
423548
423502
423557
423731
423483
423417
423736
423418
423480
423526
423575
423493
423739
423720
423607
423456
423670
423632
423519
423577
423627
423564
423457
423701
423552
423484
423410
423403
423404
423589
423626
423428
423675
423524
423429
423713
423696
423488
423489
423622
423448
423551
423707
423490
423425
423424

NOWY PRZYLĄDEK
NUCO Creative Color Solutions
NUCO Creative Color Solutions
NUCO
NUCO
NUTRIBABY
OBROTOMIERZ
ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE
odra river cup INTERNATIONAL REGATTA
odra river cup MIĘDZYNARODOWE REGATY
odszkodowania-info.pl
Ogólnopolski Miesiąc Sterylizacji
Nie rozmnażaj! Nie porzucaj!
OPTiRCM
Orkiestra z Chmielnej
ORTHO ETCH
PASMATEX - LUX
PBL media
PG POLITECHNIKA GDAŃSKA
PIECOLEP
PIEKARNIA DRAGAN
Prawdziwe Polskie Pieczywo
PIU DESIGN
PIU DESIGN
Podlaskie Przysmaki
POLED
POLISH FASHION ONLINE
POLSKA MODA ONLINE
Poltino
PORT RADOMSKO
POSIŁKOWNIA
POWERWINCH
Premiere
PRIME & BOND
Proaroma
PROCESS Fitti line
PROMESA PEWNE WAKACJE 100 %
PROMESA PEWNE WAKACJE
PRZytulenie ma znaczenie
psmc Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern
PYRAMIDONEK
Q BioRolna
QCERA
Quanti
R GWARANCJA SATYSFAKCJI
Rodds
Rodzinka PARK ROZRYWKI
Roltex Rok założenia 1994
RYŁKORELAX
RYŻ ot to
SAPLING

423426
423703
423705
423702
423704
423750
423439
423506
423563
423560
423486
423537
423547
423460
423667
423635
423462
423721
423727
423440
423658
423659
423414
423543
423431
423422
423415
423699
423676
423542
423619
423612
423565
423533
423673
423672
423733
423678
423550
423585
423452
423647
423528
423692
423623
423467
423613
423411
423458
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2

SEKRET PIĘKNA OD POKOLEŃ
silonet
siltac
SMART RECYCLING
smartdental
SOLID
sonata
SORAYA
TECHNOLOGIA KOSMETYCZNEJ LIPOSUKCJI
spalanie grupowe
SPEC REM
SPEC-REM
SPEED Ladies www.speedladies.pl
Speed Ladies
SPIROPHARM
SPIŻARNIA SZLACHECKA PREMIUM QUALITY
SPORCIAKI
SPORT polisa
SUNANTA
SUPER MiSiE ŻELKi
SUPER SPECJALISTA.PL FACILITY SERVICE
SUSPEROL
sweet raspberry
system przesuwny DUCH
szumisie [made in poland]
Świeży Smak
tajfun wabie zanętowe
TAX-PAT
TEN!
THE BEST POLISH BRANDS ONLINE
THE LAST EMPRA
THEFACESHOP
THORSKAN
TOP net
Toruńskie Pierniki
Jedyne prawdziwe malinowe niebo
w czekoladzie KOPERNIK TORUŃ

423634
423562
423504
423454
423715
423473
423684
423669
423487
423653
423654
423468
423465
423569
423737
423745
423816
423624
423700
423544
423581
423710
423660
423742
423719
423718
423691
423532
423432
423413
423496
423546
423561

423639
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TRIATHLONISTA
TRONUS
TROX
trox
TUCARB
T-urbo-T
TVB
UNHUMAN
URBANO
USTA
VA FINO
Veltie Soft like velvet
Velvet Miękki jak aksamit
Velvet
venture day uwolnij ideę!
Verso euphoria
Vici!
Villo
vitalna
VLASTER
WIARYGODNA - FIRMA
włoszczowa jest karnawał. czas na sernik!
WOKA
WÓJCIK FASHION
WÓJCIK FASHION
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Z Zeger
ZIELONA RESTAURACJA
OLEJE SPOŻYWCZE - SPRZEDAŻ
I UTYLIZACJA
ZMC ZAMAC
Zmiennicy
ZWIĄZEK SADOWNIKÓW
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ŻELAZEK
ŻÓŁTE PUDEŁKO
ŻÓŁTE PUDEŁKO

2

423749
423708
423553
423732
423474
423584
423514
423628
423693
423447
423535
423572
423571
423570
423663
423694
423534
423695
423558
423445
423464
423525
423438
423511
423512
423697
423656

423522
423728
423674
423730
423492
423598
423655

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
581168
657689
747267
1016497
1024490
1032003
1079269
1082612
1132956
1139283
1145153
1150305
1167728
1170341
1171281
1178512
1185885
1194567
1194599
1194645
1194654
1194687
1194703
1194727
1194743
1194747
1194755
1194759
1194777

1194787
1194894
1194974
1194987

SUD EXPRESS
25
DIESIN
03, 05, 21
Dimex
05
SOBOLINAYA
33
MADO
CFE: 8.1, 26.1, 29.1
29, 30, 43
AMIGOS
34
TIO
30
SUD EXPRESS
14, 18
CROWN
09, 35
Multi-D NIAEP technology
CFE: 26.15, 29.1
35, 37, 40, 41, 42
OPIUM
16, 25, 35
HYPNOS
20, 24
Z ZANARDI
CFE: 27.5, 29.1
14, 25, 26
MACROPROTECT
CFE: 5.7, 27.5
05
MACROSEED
CFE: 5.7, 27.5
31
KA LAI DENG
CFE: 28.3
09
CFE: 26.1, 26.2
09, 42
CFE: 5.3, 26.1
11, 30
iiLini
CFE: 27.5
06
Schweppes
CFE: 7.5, 19.7, 25.1, 26.11, 27.5, 29.1
32, 33
CFE: 26.1, 28.5
29, 30
joydream
CFE: 27.5, 28.3
25
CRDN
CFE: 1.1, 26.11, 29.1
35, 37
FELISATTI
CFE: 2.9, 27.5, 29.1
07, 08, 09
SHT
CFE: 27.5
18, 25, 35
TAB INDIA
CFE: 3.2
19
LKT
CFE: 3.1, 24.1, 27.5, 29.1
12
FISSMAN BIOECOLISTIC
08, 21, 35
ARMANI code ice
GIORGIO ARMANI EAU DE TOILETTE
POUR HOMME
CFE: 25.1, 27.5
03
EMERLUX
01, 03
swish
CFE: 26.11, 29.1
36
MOFLAXA
05
DORENA
27

1194991 STRAIT STYLING glatt
CFE: 27.5, 29.1
1195010 my
CFE: 26.13, 27.5
1195011
1195013
1195014
1195015
1195018
1195022
1195029
1195042
1195070
1195082
1195150
1195162
1195189
1195190
1195191
1195197
1195213
1195220
1195282
1195286
1195302
1195317
1195342
1195354
1195364
1195365
1195395
1195484
1195522
1195523
1195605
1195606
1195625
1195656

03

09, 16, 28, 35,
38, 41, 42, 45
phabis Pharmacy Business Software
CFE: 19.13, 27.5, 29.1
05, 35, 37, 42
Solcutan
05
Soladerm
05
Solatop
05
fun quadrat Lernen in Bewegung.
CFE: 26.4
41
CFE: 28.5
20
Moving Water
05, 32, 44
CHOOZEN
09, 35, 38, 42, 45
MANE
CFE: 19.7, 28.5, 29.1
21, 33
MG MARCO GIOVANNI
CFE: 3.7, 26.1, 27.5, 29.1
14
KERABIONE
03, 05
Touchpaw
CFE: 3.6, 27.5
03
MICALCET
05
PRIAMLO 05
TRITAMLO
05
TIROKAL
05
HAUS CENTRIFUGE TECHNOLOGIES
CFE: 27.5, 29.1
07
PERILIB
05
NGH Autotechnik
CFE: 24.15, 27.5, 29.1
12, 35, 39
QUARTIERPOWER
04, 39, 40
POPPINS
CFE: 10.3, 26.4, 27.5
05
MOLOXIN
05
VIKIOILI
01, 02, 03, 04
HIGHBALLER
25
OPAL
12
ID
CFE: 27.5
28
Lilli Milano 1939
CFE: 25.1
29, 33
IPS Cebo
05, 10
GATHA
33
Biem lofen
CFE: 2.1, 21.3, 27.5
18, 25, 28
HORTENSIA
14
LACIPINE 05
WOOMbie
25
polaris
CFE: 27.5
07, 08, 09, 11, 21, 35
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1195670 C.H.R.I.S.T.O.S
Centre pour l’Histoire, la Recherche,
l’illustration, la Sauvegarde des
Traditions de l’Orient Spirituel: tudes,
faits, documents tmoignages,
09, 10, 14,
					
15, 16, 25,
					
28, 35, 38,
					
39, 40, 41,
					
43, 44, 45
1195715 LES CHANTIERS EFFICACES
CFE: 18.7, 29.1
01, 02, 06, 07, 08, 09,
11, 16, 17, 19, 20, 21,
27, 35, 37, 39, 41, 44
1195762 ANTONOKA
CFE: 5.7
33
1195779 karpela
28
1195782 Mometasol
05
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1195847 RUSSIAN HELICOPTERS
CFE: 15.1, 29.1
12, 35, 37, 42, 45
1195873 TOF
CFE: 27.5, 29.1
06
1195879 N.S NORTH STYLE
25, 26
1195903 Homecare
CFE: 24.15, 27.5
09
1195958 MILKA CAKE & CHOC
30
1195966 TYPOCITIN
05, 31
1195983 Chevalier de Bur
33
1196051 AJB
CFE: 27.5
07, 09, 45
1196062 ebelin
CFE: 26.4, 27.5
03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
1196085 FANCY
CFE: 27.5
09, 14, 18, 20, 25, 28

Wykaz klasowy rejestracji międzynarodowej
znaków towarowych z wyznaczeniem polski

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1194787,

1195342,

2

1195342,

1195715

3

657689,
1196062

1194777,

4

1195286,

1195342

5

657689,
1195015,
1195220,

6

1195715
1194787,

1194991,

1195150,

1195162,

1195342,

747267,
1195029,
1195302,

1170341,
1195150,
1195317,

1194974,
1195189,
1195484,

1195011,
1195190,
1195606,

1195013,
1195191,
1195782,

1195014,
1195197,
1195966

1194599,

1195715,

1195873

7

1194727,

1195213,

1195656,

1195715,

1196051

8

1194727,

1194759,

1195656,

1195715,

1196062

9

1132956,
1195670,

1178512,
1195715,

1185885,
1195903,

1194727,
1196051,

1195010,
1196062,

1195042,
1196085

1195656,

10

1195484,

1195670,

1196062

1196062,

1196085

11

1194567,

1195656,

1195715,

1196062

12

1194755,

1195282,

1195364,

1195847

14

1082612,

1167728,

1195082,

1195605,

1195670,

15

1195670

16

1145153,

1195010,

1195670,

1195715,

1196062

1195523,

1196062,

1196085

17

1195715

18

1082612,

1194743,

19

1194747,

1195715

20

1150305,

1195022,

1195715,

1196062,

1196085

21

657689,

1194759,

1195070,

1195656,

1195715,

1196062

24

1150305,

1196062

25

581168,
1195625,

1145153,
1195670,

1167728,
1195879,

1194687,
1196062,

1194743,
1196085

1195354,

1195523,

26

1167728,

1195879,

1196062

27

1194987,

1195715,

1196062

28

1195010,

1195365,

1195523,

1195670,

1195779,

1196062,

1196085

29

1024490,

1194654,

1195395

30

1024490,

1079269,

1194567,

1194654,

1195958

31

1171281,

1195966

32

1194645,

1195029

33

1016497,

1194645,

1195070,

1195395,

1195522,

1195762,

1195983

34

1032003

35

1132956,
1195011,

1139283,
1195042,

1145153,
1195282,

1194703,
1195656,

1194743,
1195670,

1194759,
1195715,

1195010,
1195847

1194703,

1195011,

1195715,

1195847

36

1194894

37

1139283,

94

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
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2

1

38

1195010,

1195042,

1195670

39

1195282,

1195286,

1195670,

40

1139283,

1195286,

1195670

41

1139283,

1195010,

1195018,

1195670,

1195715

42

1139283,

1185885,

1195010,

1195011,

1195042,

1195847,

1196051

43

1024490,

1195670

44

1195029,

1195670,

1195715

45

1195010,

1195042,

1195670,

1195715

1195847

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
WYNALAZKACH
I WZORACH UŻYTKOWYCH
I.

WYNALAZKI

DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ

II.

A
B
C
D
E
F
G
H

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE . ......................................................................................................................................
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT ..............................................................................................................
CHEMIA I METALURGIA ..................................................................................................................................................................
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO .......................................................................................................................................
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE .................................................................................
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA ......................................
FIZYKA . ......................................................................................................................................................................................................
ELEKTROTECHNIKA .............................................................................................................................................................................

2
3
14
25
25
28
33
39

WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ

A
B
E
F
G
H

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE . ......................................................................................................................................
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT ................................................................................................................
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE .................................................................................
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA ......................................
FIZYKA . ......................................................................................................................................................................................................
ELEKTROTECHNIKA .............................................................................................................................................................................

42
43
45
48
49
50

III. WYKAZY
WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM ........................................................................ 51
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM ............................................. 52
WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY
ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNALAZEK.............................................................................................................................................. 52

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
ZNAKACH TOWAROWYCH
ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM ................................................................................................................... 54
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM . ................................................. 85
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH ............................................................................................ 87
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI
MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM) ............................. 91
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI ......................................................................................................................... 93

