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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 wynalazku lub wzoru użytkowego można zamawiać w Urzędzie
Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia. Celowe jest podanie innych danych identyﬁkacyjnych zamawianego materiału np. tytułu wynalazku lub wzoru użytkowego.

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. 975/2014
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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

przeciw ramiona robocze (6), połączone ze sobą siłownikiem roboczym (7). Awersję ruchową ramionom chwytaka zapewnia łącznik
przemienny (8). Do górnej części ramy nośnej przytwierdzona jest
belka widłowa (9) z widłami roboczymi (10).
(8 zastrzeżeń)

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1 (21) 403867 (22) 2013 05 13
(51) A01D 46/26 (2006.01)
(71) DYŚKO ZOFIA FIRMA AGRO-JANEX, Głuchów
(72) DYŚKO JANUSZ
(54) Grzebień otrząsacza do zbioru owoców
jagodowych
(57) Grzebień otrząsacza do zbioru owoców jagodowych zawiera dwie półtuleje (1), wyposażone na końcach w występy (4)
z otworami (5) na śruby, półpierścienie (2) z przetłoczeniami na palce otrząsające (3), połączone z zewnętrzną powierzchnią boczną
każdej półtulei (1), palce otrząsające (3) wykonane z prętów i nakładki mocujące (6) palce otrząsające (3) przy czym palce otrząsające (3) osadzone w przetłoczeniach półpierścieni (2) mocowane
są do półpierścieni (2) za pomocą nakładek mocujących (6) usytuowanych z obu stron półpierścienia (2). Nakładki mocujące (6) mają
kształt zbliżony do trapezów o bokach lekko zagiętych w kierunku
do półpierścienia i każde dwie nakładki mocujące (6)obejmują jedną, tę samą parę, sąsiadujących ze sobą palców otrząsających (3)
i są skręcone śrubami mocującymi (7).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403868 (22) 2013 05 13
(51) A01G 1/04 (2006.01)
(71) KADYLAK JAN GOSPODARSTWO ROLNE W KUDYPACH,
Morąg
(72) KADYLAK JAN
(54) Sposób uprawy grzybów w butli z przysłoną
i przysłona butli
(57) Sposób polega na założeniu przysłony (2) na butlę (1)
na etapie przerostu grzybni, po czym zdejmuje się ją w momencie gdy grzyby osiągną pożądane wielkości. Przysłona (2) posiada
kształt prostokatno-owalny z wykonanym jednym otworem (3)
w denku (4).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403866 (22) 2013 05 13
(51) A01D 87/08 (2006.01)
A01D 87/06 (2006.01)
(71) SZORC KRZYSZTOF, Piłatowszczyzna
(72) SZORC KRZYSZTOF
(54) Asymetryczno ramienny widłochwytak składany
z funkcją wymuszonego spychania bel z sekcji
widłowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest asymetryczne ramienny widłochwytak składany z funkcją wymuszonego spychania bel z sekcji
widłowej. Różniący się od innych chwytaków tym, że jego ramiona chwytne składają się na jego ramie nośnej, dając wielokrotnie
mniejszy gabaryt. Służy on do chwytania i przenoszenia sprasowanych bel siana, słomy, zielonki, także kiszonki i sianokiszonki, różnych
wielkości oraz kształtów również bel foliowanych. Zarówno chwytnie, jak i poprzez wkłucie sekcją widłową, z możliwością wymuszonego spychania z niej przenoszonych bel. Do ramy nośnej (1) z obu
stron ograniczonej nakładkami zaczepowymi (2), w gniazdach ślizgowych (3) zasworzniowane są: ramie chwytaka wewnętrzne (4)
i ramie chwytaka zewnętrzne (5). Końce ramion na stałe posiadają

A1 (21) 403834 (22) 2013 05 10
(51) A01N 33/12 (2006.01)
C11D 1/92 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
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(71) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań
(72) ZIELIŃSKI RYSZARD; KWAŚNIEWSKA DOBRAWA;
KLUCZYŃSKA KATARZYNA; GWIAZDOWSKA DANIELA
(54) Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie
sulfobetain o budowie heterogeminalnej
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie sulfobetain o budowie heterogeminalnej zawierające w swym składzie heksametyleno-1-(N-alkilo-N-metyloamonio-N-propanosulfonio)-6-(N’-alkilo-N’-metyloaminy) o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza łańcuch n-alkilowy o różnej liczbie
atomów węgla wynoszących 10, 12, 14, 16, o stężeniu co najmniej
0,5%, mające zastosowanie, jako preparaty do dezynfekcji skóry.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403835 (22) 2013 05 10
(51) A01N 33/12 (2006.01)
C11D 1/92 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań
(72) ZIELIŃSKI RYSZARD; KWAŚNIEWSKA DOBRAWA;
KLUCZYŃSKA KATARZYNA; GWIAZDOWSKA DANIELA
(54) Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie
sulfobetain o budowie homogeminalnej
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe preparaty o działaniu
biobójczym na bazie sulfóbetain o budowie homogeminalnej
zawierające w swym składzie heksametyleno-1,6-bis-(N-alkilo-N-metyloamonio-N- propanosulfony) o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza łańcuch n-alkilowy o różnej liczbie atomów węgla
wynoszących 10, 12, o stężeniu co najmniej 0,5%, mające zastosowanie jako preparaty do dezynfekcji skóry.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403873 (22) 2013 05 14
(51) A21D 13/04 (2006.01)
A23L 1/164 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
A23P 1/12 (2006.01)
(71) DIJO BAKING HORECA SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Zabrodzie
(72) ŚWIERCZ DIOKLECJAN

3

(54) Sposób wytwarzania płaskiego produktu
bezglutenowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania płaskiego
produktu bezglutenowego, zwłaszcza precla, przeznaczonego dla
osób uczulonych na gluten lub chorych na celiakię. Sposób wytwarzania płaskiego produktu bezglutenowego, zwłaszcza precla
z mieszanki mąk bezglutenowych na bazie ryżu, kukurydzy i tapioki charakteryzuje się tym, że do mieszanki mąk dodaje się skrobi
pszennej o niskiej zawartości glutenu w ilości 10-15%, po czym
w znany sposób wyrabia się ciasto o temperaturze 32-33°C, które
podaje się do ekstrudera o wysokim ciśnieniu 60-80 PSI, wyposażonego w głowicę kształtową oraz nóż obcinający, którym obcina
się produkt wychodzący z ekstrudera na grubość od 1 do 10 mm,
a wypiek surowych precli dokonuje się w piecu konwekcyjnym.
Przed wypiekiem siatkę piecową podgrzewa się do temperatury
250-260°C, zaś wypiek prowadzi się w temperaturze 260-290°C
przez okres 0,5-4 minut, a po wypieku produkt suszy się konwekcyjnie przez okres 10-40 min, przy czym temperatura podawanego
powietrza wynosi 100-180°C.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403879 (22) 2013 05 14
(51) A23L 1/064 (2006.01)
A23L 3/01 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
(71) BŁAŃSKI LESZEK PHU LOGISTYK, Starogard Gdański
(72) BŁAŃSKI LESZEK
(54) Sposób wytwarzania nadzienia do wyrobów
piekarniczych o poprawionych walorach
zdrowotnych, smakowych oraz o przedłużonej
aktywności enzymów
(57) Sposób wytwarzania nadzienia do wyrobów piekarniczych
o poprawionych walorach zdrowotnych, smakowych oraz o przedłużonej aktywności enzymów polega na dozowaniu i mieszaniu
przetworów owocowych jednego gatunku lub różnych gatunków,
które poddaje się miksowaniu, pasteryzacji i chłodzeniu. Sposób
charakteryzuje się tym, że owoce poddaje się procesowi przecierania w temperaturze korzystnie 70°C i dodaje rozdrobnione
do maksymalnej wielkości φ60 mm i/lub zmielone suszone owoce,
korzystnie daktyle, ﬁgi, rodzynki, śliwki w lepkiej zawiesinie zawierające cukier owocowy w ilości do końcowego uzyskania poziomu
słodkości równoważnego od 40 do 60 g sacharozy na kg końcowego produktu. Następnie miesza i schładza do temperatury 40°C
do uzyskania konsystencji o maksymalnej gęstości przecieru wynoszącym, korzystnie 1,5 g/cm3, po czym poddaje, w temperaturze 85°C, działaniu mikrofali elektromagnetycznej o częstotliwości
2450 MHz w przepływie o natężeniu 420 L/godz. do zachowania
co najmniej 50% wyjściowej zawartości związków antocyjanowych
i poddaje znanemu procesowi nadziewania w procesie wytwarzania ciastek, zaś nadwyżkę mrozi w temperaturze -18°C.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407347 (22) 2014 02 28
(51) A23L 1/317 (2006.01)
A23L 1/314 (2006.01)
A23L 1/29 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków
(72) ZAJĄC MARZENA
(54) Masa wyrobów wędliniarskich i garmażeryjnych
zawierająca kwas α-linolenowy, błonnik i śluzy
roślinne
(57) Masa wyrobów wędliniarskich i garmażervjnych zawierająca:
kwas alinolenowy, błonnik i śluzy roślinne, składniki pochodzenia
zwierzęcego, takie jak mięso, tłuszcz i produkty uboczne przetwórstwa mięsnego oraz dodatki pochodzenia roślinnego charaktery-
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zuje się tym, że podstawowymi składnikami są mięso (wieprzowe
i/lub wołowe i/lub drobiowe i/lub królicze i/lub strusie i/lub z dziczyzny) w ilości 30-90% wagowych oraz tłuszcz zwierzęcy w ilości
5-30% wagowych, a także skórki i/lub podroby w ilości 0-45% wagowych, ponadto woda i/lub lód i/lub bulion w ilości 5-40% wagowych, siemię lniane w ilości 1-20% wagowych, sól w ilości 0-5%
wagowych.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403982 (22) 2013 05 21
(51) A41B 9/12 (2006.01)
A41C 3/04 (2006.01)
A41B 9/00 (2006.01)
A41B 9/02 (2006.01)
A41B 9/04 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
(71) GALIŃSKA-BURAKIEWICZ DOROTA, Koszalin
(72) GALIŃSKA-BURAKIEWICZ DOROTA
(54) Bielizna szczelna
(57) Bielizna posiada kieszenie (1), w których usytuowane
są wkładki (2) chłonne. Kieszeń (1) stanowią element zewnętrzny (3)
i burty (4). Kieszeń (1) posiada ponadto element (5) wewnętrzny,
który ma otwór (6). Burta (4) znajdująca się w dolnej części kieszeni (1) usytuowanej w biustonoszu body jest zamocowana do elementu (5) wewnętrznego kieszeni (1). Z kolei burty (4) usytuowane
wzdłuż krawędzi wkładki (2) chłonnej są zamocowane do elementu (3) zewnętrznego kieszeni (1) oraz szwy znajdujące się na elemencie (3) są szwami szczelnymi i posiadają uszczelnienie w postaci
taśmy (8) płynoszczelnej. Bielizna znajduje zastosowanie zwłaszcza
w przypadku matek karmiących, kobiet w okresie połogowym, kobiet miesiączkujących, seniorów z zaburzeniami kontroli czynności
ﬁzjologicznych itp.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 403859 (22) 2013 05 13
(51) A47C 17/13 (2006.01)
A47C 17/175 (2006.01)
A47C 19/00 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
(71) ZAKRZEWSKI STANISŁAW FIRMA PRODUKCYJNA SAZ,
Rzeszotary
(72) ZAKRZEWSKI STANISŁAW
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(54) Mechanizm podnoszenia
(57) Mechanizm podnoszenia jest rozwiązaniem w produkcji
mebli składanych i rozkładanych. W rozwiązaniu wyeliminowano
w trakcie pracy mechanizmu podnoszenia momenty ścinające,
uzyskano efekty ergonomiczne. Zastosowany sposób połączeń
elementów wydłuża czas ich eksploatacji. Sposób mocowania
sprężyn został zaprojektowany tak, aby zwiększyć bezawaryjność
pracy urządzenia.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403861 (22) 2013 05 13
(51) A61B 5/103 (2006.01)
G01H 11/08 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) JANIK PAWEŁ; SOBOTA GRZEGORZ; JANIK
MAŁGORZATA
(54) Foliowy czujnik taktylny
(57) Przedmiotem wynalazku jest foliowy czujnik taktylny, przeznaczony do oznaczania kontaktu kończyny, zwłaszcza stopy
z podłożem lub innymi przedmiotami, charakteryzujący się tym,
że zawiera jednoelementową warstwę bazową (1) wykonaną z nieprzewodzącej folii, podzieloną krawędziami zgięcia (4) i (5) na trzy
części, z których jedna stanowi element pasywny (6), na środkowej
naniesiona jest zwora (3), a na kolejnej naniesione są elektrody (2)
połączone z zaciskami elektrycznymi (7), przy czym warstwa bazowa (1) tworzy element sprężysty na krawędzi zgięcia (5) znajdującej
się pomiędzy zworą (3) i elementem pasywnym (6) oraz na krawędzi zgięcia (4) znajdującej się pomiędzy elektrodami (2) i zworą (3) umożliwiając ich styk elektryczny pod wpływem kontaktu
kończyny z podłożem lub innym przedmiotem. Czujnik dołączany
jest w szczególności do elektromiografów lub urządzeń do oznaczania czasu kontaktu kończyny z podłożem i znajduje zastosowanie głównie w badaniach ruchów lokomocyjnych, sportowych
lub w medycynie, w systemach, gdzie standardowo stosowano
dotychczas wielowarstwowe czujniki siły nacisku (FSR).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 404016 (22) 2013 05 22
(51) A61B 5/103 (2006.01)
G01L 1/00 (2006.01)
G01L 1/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa;
UNIWERSYTECKI SZPITAL
ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY, Zakopane
(72) KLIMIEC EWA; ZARASKA WIESŁAW; PIEKARSKI JACEK;
CICHOCKI ANDRZEJ; JASIEWICZ BARBARA;
TĘSIOROWSKI MACIEJ
(54) Sposób pomiaru nacisku stopy na podłoże
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru nacisku stopy
na podłoże zwłaszcza w warunkach ﬁzycznej aktywności człowieka, takich jak chodzenie, bieganie lub skakanie. Sposób pomiaru
nacisku stopy na podłoże polega na tym, że sygnały elektryczne
z ośmiu czujników ciśnienia rozmieszczonych w wybranych punktach stopy wyznaczonych jako pomiarowe strefy krytyczne, po-
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daje się do modułu przetwarzania i transmisji sygnałów i zapisuje
w urządzeniu rejestrującym wyposażonym w odbiornik sygnałów
radiowych, przy czym przesyłanie i rejestrację sygnałów z wszystkich ośmiu czujników ciśnienia realizuje się równocześnie i zapisuje
jako procentowe wartości względne w stosunku do maksymalnej
wartości nacisku jednej ze stref stopy. Czujniki ciśnienia rozmieszczone są we wkładce diagnostycznej, w punktach pomiarowych
zlokalizowanych; pod środkiem pięty, pod wysklepioną częścią
pięty, na środku śródstopia, pod dużym palcem, pod zewnętrzną
strefą środkowej części stopy, po lewej stronie śródstopia po prawej stronie śródstopia i pod małymi palcami.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403839 (22) 2013 05 10
(51) A61B 5/0402 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn
(72) SYROKA ZENON; LIPIŃSKI SEWERYN; ŚWIOKŁO KAMIL
(54) Programowany generator sygnałów, zwłaszcza EKG
(57) Programowany generator sygnałów EKG posiadający budowę blokową charakteryzuje się tym, że blok zasilający (1) połączony
z blokiem generującym (2) i blokiem przetwarzającym (3), gdzie
blok generujący (2) połączony jest dodatkowo z blokiem symulującym (4) i blokiem sterującym (5). Blok generujący (2) wyposażono
w złącze programujące.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403884 (22) 2013 05 14
(51) A61F 7/02 (2006.01)
(71) CON JOLANTA, Drezdenko
(72) CON JOLANTA; KŁOSKO MAGDALENA
(54) Okład termiczny jednorazowego użytku
(57) Przedmiotem wynalazku jest okład termiczny jednorazowego użytku, mający zastosowanie w lecznictwie i rehabilitacji. Okład charakteryzuje się tym, że stanowi go torebka (1), która
zawiera wewnętrzny pojemnik (3) z elastycznej folii z tworzywa
sztucznego, mający perforację (4), ponadto w torebce (1) znajduje
się związek chemiczny (5) w postaci granulatu lub kryształów rozpuszczalnych w wodzie, przy czym w zależności od rodzaju związku chemicznego (5) okład jest okładem chłodzącym lub okładem
rozgrzewającym.
(6 zastrzeżeń)

5

A1 (21) 403844 (22) 2013 05 10
(51) A61F 13/15 (2006.01)
A61F 13/49 (2006.01)
(71) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(72) PRZYBYLSKI TOMASZ; ĆWIERTNIA MAGDALENA;
RYCHLIK JOANNA
(54) Jednorazowy wyrób chłonny
(57) Przedmiotem wynalazku jest wyrób chłonny jednorazowego
użytku w postaci majtek, który składa się z części przedniej, części
tylnej i umieszczonej pomiędzy nimi części krokowej. Część przednia i część tylna zaopatrzone są w elementy elastyczne, które otulają talię i biodra użytkownika podczas używania wyrobu i połączone
są ze sobą przy pomocy zgrzewów bocznych tworząc otwór na talię i nogi użytkownika. Część przednia i część tylna posiadają zgrzewy kotwiczące (11) elementy elastyczne taliowe (9) i biodrowe (10),
które to zgrzewy kotwiczące (11) przebiegają przez zewnętrzną
warstwę włókninową (12) oraz elementy elastyczne (9, 10) części
przedniej (2) i części tylnej (3), zapobiegając przemieszczeniu tych
elementów elastycznych (9, 10) podczas użytkowania wyrobu (1).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403915 (22) 2013 05 16
(51) A61J 3/10 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
(71) SOLLEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(72) TOMASZEWSKI PRZEMYSŁAW; OCETKIEWICZ TOMASZ
(54) Sposób wytwarzania tabletek solnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania tabletek
solnych z proszku soli kuchennej, chlorku sodu, NaCl, w tabletkarce
przez sprasowanie porcji proszku soli kuchennej na stoliku w wyniku
nacisku stemplem, charakteryzujący się tym, że stosuje się stempel
wielokrotny (2), zwłaszcza o krotności 2, 4, 5, 9, 19 lub 40, o średnicy
pojedynczej wnęki od 2 mm do 12 mm, a zwłaszcza 8 mm, przy
czym mierzy się wilgotność proszku soli kuchennej i dostosowuje
się siłę nacisku stempla do tej wilgotności tak, że przy wilgotności
0,1% siła wynosi ok. 35 kN, przy wilgotności 3% - siła nacisku wynosi
ok. 85 kN, zaś gdy wilgotność zmienia się między tymi wartościami,
to także siła nacisku zmienia się pomiędzy tymi wartościami.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407413 (22) 2014 03 06
(51) A61K 31/675 (2006.01)
A61P 13/00 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) GRABOWIECKA AGNIESZKA; BERLICKI ŁUKASZ; MUCHA
ARTUR; DZIEŁAK ANNA; MACEGONIUK KATARZYNA;
GRELA EWA; KAFARSKI PAWEŁ
(54) Zastosowanie pochodnych kwasu
aminometylofosfinowego
(57) Wynalazek dotyczy zastosowanie związków o wzorze ogólnym 1, w którym podstawnikiem R1 jest hydroksyl, hydroksymetyl,
aminometyl, N-metyloaminometyl, N,N-dimetyloaminometyl,
łańcuch alifatyczny w tym metyl, etyl, propyl, butyl, pentyl, heksyl,
heptyl oraz podstawnikami R2, R3 są: łańcuch alifatyczny w tym
atom wodoru, metyl, etyl, propyl, butyl, izo-butyl, pentyl, heksyl,
heptyl, pierścień alifatyczny w tym cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cykloheksyl, cykloheptyl, pierścień aromatyczny w tym fenyl, benzyl, 1-fenyloetyl, acylowy w tym acetyl, propionyl, butyryl,
benzoyl, aminoacetyl, alanyl jako leków kontroli aktywności ureolitycznej bakterii patogennych kolonizujących układ moczowy oraz
zapobiegania wytrącaniu się kamieni w moczu. Ujawniono również
zastosowanie związków o wzorze ogólnym 1 jako środków przeciwbakteryjnych w układzie moczowym.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403840 (22) 2013 05 10
(51) A61K 33/14 (2006.01)
A61K 36/55 (2006.01)
A61K 9/52 (2006.01)
(71) SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mirków
(72) SADŁEK JAROSŁAW; SADŁEK WOJCIECH
(54) Kompozycja farmaceutyczna o spowolnionym
uwalnianiu chlorku potasu
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznej o spowolnionym uwalnianiu chlorku potasu, przeznaczonej do uzupełniania
niedoborów potasu w organizmie, związanego z niedostateczną
suplementacją z pożywieniem. Kompozycja zawiera od 1 do 10%
wagowych zmielonych nasion lnu lub makuch lnianych, od 30
do 60% wagowych chlorku potasu, od 30 do 60% wagowych celulozy mikrokrystalicznej, od 0,5 do 3% wagowych składnika hydrofobizującego i od 0,3 do 0,7% składnika antyadhezyjnego. Kompozycja przeznaczona do suplementacji jonami potasowymi na drodze
doustnej umieszczona jest w kapsułce dojelitowej twardej, odpornej na działanie soku żołądkowego. Korzystnie kompozycja w użytecznej postaci dawkowania ma formę tabletki pokrytej powłoczką
odporną na działanie soków żołądkowych i ulegającą rozpuszczeniu w środowisku alkalicznym przewodu pokarmowego.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 404010 (22) 2013 05 22
(51) A61K 47/42 (2006.01)
A61P 7/08 (2006.01)
(71) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(72) LUBIENIECKA JOLANTA; STEFAŃSKI GRZEGORZ;
DECHNIK KATARZYNA
(54) Sposób maskowania smaku preparatu
nawadniającego i preparat nawadniający
o zamaskowanym smaku
(57) Przedmiotem wynalazku są: sposób maskowania smaku preparatu nawadniającego i preparat nawadniający o zamaskowanym
smaku do stosowania doustnego. Sposób maskowania smaku preparatu nawadniającego polega na tym, że składniki mineralne mie-
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sza się w odpowiednich proporcjach z białkiem, a następnie całość
rozpuszcza się w odpowiedniej ilości wody, przez co wywołuje się
w powstałym roztworze oddziaływanie cząsteczek białka z kationami sodu i potasu co powoduje zmniejszenie odczuwania smaku
słonego. Preparat nawadniający zawiera składniki mineralne w ilości od 0,1 do 4,9 g/l, cytryniany w ilości od 0,3 do 8,0 g/l, glukozę
w ilości od 3,0 do 25,0 g/l, białko w ilości od 0,1 g/l do 100 g/l.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 404003 (22) 2013 05 21
(51) A61N 2/04 (2006.01)
(71) P.P.U.H. ORFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(72) ŚLUSARCZYK TOMASZ
(54) Stół rehabilitacyjny do pulsacyjnych zabiegów
elektromagnetycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest stół rehabilitacyjny do pulsacyjnych zabiegów elektromagnetycznych, mający przeznaczenie
w medycynie sportowej, ortopedii, neurologii, a także przy odnowie biologicznej. Stół rehabilitacyjny do pulsacyjnych zabiegów
elektromagnetycznych wyposażony jest w dzielony blat o niezależnych ruchomych elementach krańcowych, z których jeden
posiada podnóżek (13). Blat posadowiony jest na zespole podtrzymującym stół, umieszczonym na zespole jezdnym z hamulcem (14).
Środkowy element (1) blatu posadowiony jest na łamanych nóżkach (4), pomiędzy którymi zamontowana jest teleskopowa rozporka (5). W dolnej części nóżek (4), przy mocowaniu z podstawą
wózka (6), zamontowane są siłowniki elektryczne (7). Elementy
krańcowe (2, 3) blatu są połączone z siłownikami elektrycznymi (7),
przymocowanymi do usytuowanej pod środkowym elementem (1)
blatu ramy (8). Do boku środkowego elementu (1) blatu zamontowany jest wysięgnik teleskopowy (9) z uchwytem na aplikator magnetyczny (10).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 404045 (22) 2013 05 23
(51) A63B 6/00 (2006.01)
(71) WESOŁOWSKI RADOSŁAW VIVATO, Warszawa
(72) WESOŁOWSKI RADOSŁAW
(54) Podkładka treningowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest podkładka treningowa w szczególności do ćwiczeń zwłaszcza siłowych, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu sportowego, która charakteryzuje się tym,
że ma budowę warstwową i składa się z wierzchniej warstwy (1)
z materiału chłonącego płyny oraz z co najmniej jednej warstwy (2)
materiału elastycznego i odpornego na ścieranie, zespolonych
ze sobą wzdłuż łączącej je wspólnej płaszczyzny (3). Wynalazek
dotyczy także sposobu wytwarzania podkładki treningowej, polegającego na tym, że arkusz materiału stanowiącego wierzchnią
warstwę (1) z elastycznego materiału chłonącego płyny zespala
się z co najmniej jednym arkuszem materiału stanowiącego warstwę (2) materiału elastycznego i odpornego na ścieranie, wzdłuż
łączącej je wspólnej płaszczyzny (3) metodą laminowania termicz-
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nego lub klejowego, a następnie wykrawa się indywidualne podkładki o uprzednio zadanym kształcie i wielkości.
(11 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

7

A1 (21) 403895 (22) 2013 05 16
(51) B01D 65/08 (2006.01)
B01D 61/36 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) GRYTA MAREK; BASTRZYK JUSTYNA;
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR
(54) Sposób zapobiegania powstawaniu osadu
z przesyconego roztworu w instalacji membranowej
oraz układ do osmotycznej destylacji membranowej
(57) Sposób zapobiegania powstawaniu osadu związków z przesyconego roztworu w instalacji membranowej do procesu osmotycznej destylacji membranowej z regeneracją solanki metodą
odparowania naturalnego, charakteryzuje się tym, że przesycenie
soli, powstające podczas regeneracji roztworu osmotycznego,
rozładowuje się prowadząc krystalizację heterogeniczną na powierzchni krystalizatora siatkowego, zamontowanego na wlocie
solanki do instalacji membranowej, a nadmiar osadów, powstających na powierzchni siatki krystalizatora, usuwa się poddając krystalizator siatkowy okresowemu działaniu ultradźwięków. Układ
do osmotycznej destylacji membranowej, zawierający moduł OMD,
zbiorniki, pompę, pierścień Białeckiego, ma usytuowany w pobliżu
krystalizatora siatkowego (10) emiter ultradźwięków (8), połączony z przetwornikiem (13) ciśnienia tłoczenia, który połączony jest
z czujnikiem ciśnienia (14), umieszczonym za zespołem pompowym (11), w obiegu roztworu osmotycznego.
(6 zastrzeżeń)

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1 (21) 403896 (22) 2013 05 16
(51) B01D 61/36 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) GRYTA MAREK; TOMCZAK WIRGINIA;
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR
(54) Sposób prowadzenia osmotycznej destylacji
membranowej z zatężaniem roztworu
osmotycznego oraz układ do osmotycznej
destylacji membranowej z zatężaniem roztworu
osmotycznego
(57) Sposób prowadzenia osmotycznej destylacji membranowej roztworu osmotycznego metodą odparowania naturalnego
z powierzchni wypełnienia strukturalnego charakteryzuje się tym,
że przy wilgotności względnej powietrza poniżej 40% dobiera
się powierzchnię wypełnienia tak, że uzyskuje się systematyczny
wzrost stężenia soli, zatężając ją aż do stanu przesycenia, które następnie rozładowuje się, prowadząc wewnątrz wypełnienia krystalizację heterogeniczną soli, którą inicjuje się na powierzchni siatek,
które to siatki montuje się w poprzek wypełnienia. Układ do osmotycznej destylacji membranowej z zatężaniem roztworu osmotycznego metodą odparowania naturalnego, zawierający moduł OMD,
zbiorniki, pompę, wypełnienie strukturalne, w strukturze wypełnienia strukturalnego (7), pomiędzy jego warstwami, zamontowane
siatki (8).
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403858 (22) 2013 05 13
(51) B01F 17/00 (2006.01)
B03C 1/02 (2006.01)
B01D 17/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(72) MARKOWSKI JAROSŁAW; WOJTASIK MICHAŁ;
ŻAK GRAŻYNA
(54) Klaryfikator ferromagnetyczny do rozdzielania
emulsji wodno-olejowych
(57) Klaryﬁkator ferromagnetyczny do rozdzielania emulsji wodno
- olejowych zawiera od 10% (m/m) do 60% (m/m), metaloorganicznej nanocieczy magnetycznej w postaci organicznej dyspersji tlenków i/lub wodorotlenków i/lub oksywodorotlenków ferromagnetycznych metali grup przejściowych, od 5% (m/m) do 50% (m/m),
syntetycznego demulgatora organicznego w postaci polioksyetylowanych i/lub polioksypropylowanych pochodnych alkilofenoli
i od 0,1% (m/m) do 10% (m/m) stabilizatora nanodyspersji metaloorganicznej w postaci estrowej pochodnej kwasu bursztynowego
oraz od 20% (m/m) do 40% (m/m) rozpuszczalnika organicznego
będącego frakcją naftową.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403919 (22) 2013 05 16
(51) B01J 2/22 (2006.01)
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(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń
(72) MISZEWSKI SŁAWOMIR; SKOTARCZAK STANISŁAW;
BAJER KRZYSZTOF; STASIEK ANDRZEJ
(54) Urządzenie do zagęszczania materiałów sypkich
(57) Urządzenie do zagęszczania materiałów (1) sypkich składa
się z walców (2) ząbkowanych, które zawierają otwory (3), zazębiają
się wzajemnie i są ułożyskowane w korpusie obudowy (4). Otwory (3), zapewniające skuteczne zagęszczenie materiałów sypkich (1),
są dwustopniowe tak, że ich zasadnicza część wewnętrzna ma
średnicę otrzymywanych granulek (5), natomiast część zewnętrzna otworów (2) ma średnicę wstępnie zagęszczonego materiału
sypkiego (1). Wielkość średnicy otrzymywanych granulek mieści się
w zakresie od 0,5 do 15 mm, natomiast wielkości średnicy wstępnie zagęszczonego materiału sypkiego (1) mieści się w zakresie
od 1 do 30 mm. Ponadto w celu lepszego formowania się granulek od wewnętrznej strony walców ząbkowanych (2) umieszczony
jest element (6) tnący, który przymocowany jest do korpusu obudowy (4). Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w komorę (7)
o regulowanym poziomie wilgotności, poprzez rozpraszanie wody
lub pary wodnej, w celu wstępnego uplastycznienia materiału sypkiego (1) i tym samym lepszego jego wiązania.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 404027 (22) 2013 05 22
(51) B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/28 (2006.01)
B01J 20/04 (2006.01)
(71) WKG TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raciszyn
(72) HEHLMANN JAN; JODKOWSKI MACIEJ;
WĘGRZYN-JODKOWSKA JOANNA; KIRAGA KRZYSZTOF;
BEK PRZEMYSŁAW; BĘDKOWSKI TOMASZ;
OSTROWSKI ROBERT
(54) Sposób wytwarzania reaktywnego sorbentu
wapniowego i układ urządzeń do wytwarzania
reaktywnego sorbentu wapniowego
(57) Sposób wytwarzania reaktywnego sorbentu wapniowego,
zwłaszcza trawertynowego, w postaci rozdzielonych wąskich frakcji
ziarnowych. Zmielony minerał (S2) poddaje się rozfrakcjonowaniu
w separatorze pneumatycznym (3), w którego węźle separacyjnym
utrzymuje się powietrze w hermetycznym obiegu za pomocą wentylatora (4) o regulowanej wydajności, uzyskując drobnoziarnistą
frakcję górną (S3), którą kieruje się do dalszego rozdziału w separatorze ﬁltracyjnym (6) na pierwszą frakcję (F1) i w separatorze odśrodkowym (5) na drugą frakcję (F2), zaś z dolnej sekcji separatora
pneumatycznego (3) odbiera się frakcję gruboziarnistą (S4), którą
przesyła się do węzła młyna zderzeniowego (8), w którym miesza
się ją ze sprężonym czynnikiem roboczym (S10), w szczególności
powietrzem, a ponadto frakcją gruboziarnistą (S4) zasila się zasobnik podajnika ślimakowego, w którym frakcję gruboziarnistą (S4)
zwilża się polarnym czynnikiem powierzchniowo czynnym (S11),
zaś sprężoną strugę powietrzno-pyłową wprowadza się z dużą
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prędkością do młyna zderzeniowego (8) uderzając z dużą energią
w cząstki zawieszone w komorze młyna (8) oraz w zwarte cząstki
materiału podawanego przez dozownik ślimakowy, uzyskując powierzchniowo chropowatą frakcję drobnoziarnistą, którą unosi się
z komory młyna za pomocą strugi (S6), którą poddaje się separacji
w ﬁltrze (9) na frakcję (S9) i strumień oczyszczonego powietrza (S7),
zaś strumień frakcji drobnej (S5) z komory młyna (8) przesyła się
do pneumatycznego separatora (10), w którego węźle separacyjnym utrzymuje się powietrze w hermetycznym obiegu za pomocą
wentylatora (13) o regulowanej wydajności, z którego jako produkt
górny odbiera się strumień (S8) zawierający frakcję drobnoziarnistą mikronową i submikronową, którą poddaje się dalszej separacji
na frakcje proszkowe trzecią i czwartą (F3, F4), a jako produkt dolny
odbiera się odrębną frakcję piątą (F5).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403992 (22) 2013 05 21
(51) B02C 4/02 (2006.01)
B02C 4/26 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY,
Falenty
(72) KONIECZNY RYSZARD; MYCZKO ANDRZEJ
(54) Rozdrabniająco-macerujący dezintegrator
substratów
(57) Rozdrabniająco – macerujący dezintegrator substratów zawiera pręty ruchome, zamocowane do wału (2) ułożyskowanego
w koszu zasypowym, i pręty nieruchome (5) zamocowane do kosza. Pręty ruchome są przesunięte względem siebie w osi obrotu
korzystnie o kąt 22,5°. Pręty ruchome (5) są usytuowane w płaszczyznach prostopadłych do osi obrotu wału (2). Poniżej znajdują się
dwa walce o proﬁlowanej lub gładkiej powierzchni, które osadzone
są na wałach (8, 9) w łożyskach umieszczonych w prowadnicy, przy
czym łożyska podparte są elementami, umożliwiającymi zmianę
wielkości rozstawu między wałami (8, 9). Napęd stanowi wał napę-
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dowy (17) z osadzonym na nim kołem pasowym (18) i kołem zębatym (19), które napędzają wały (2, 8, 9).
(6 zastrzeżeń)
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mniej ułożonych parami, czterech kształtowych walców dociskowych (4) oraz zespół (D) podający przesączony żywicą papier (6),
natomiast zespół grzewczo-chłodzący (E) składa się z podzielonej
na część grzewczą (E1) i część chłodzącą (E2) komory (9), przy czym
w pierwszej części grzewczej (E1) komory (9) znajduje się instalacja
do wtłaczania gorącego powietrza oraz co najmniej dwa gładkie,
korzystnie ogrzewane walce dociskowe (7), natomiast w drugiej
części chłodzącej (E2) komory (9) znajduje się instalacja do wtłaczania zimnego powietrza oraz co najmniej dwa gładkie, korzystnie
oziębiane walce dociskowe (8).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403865 (22) 2013 05 13
(51) B03B 5/06 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; ZAKŁAD
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ INNOVATOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(72) PILLICH MARIAN; ŚMIESZEK JÓZEF; GRABOWSKI
TADEUSZ; GRAMAŁA JAN
(54) Stół koncentracyjny
(57) Przedmiotem wynalazku jest stół koncentracyjny do granulometryczno - grawimetrycznego rozdziału drobnych ziaren o dużej
różnicy ciężaru właściwego złożony z półek roboczych i zamocowanych na belkach podporowych, które można pochylić w dowolną stronę charakteryzuje się tym, że półki robocze (7) zamocowane
są przegubowo na belkach podporowych (2) za pośrednictwem
dwóch wahaczy (8) o jednakowej długości stanowiących razem
prostowód. Ruch półek (7) wymuszony jest przez krzywki obwodowe za pośrednictwem dźwigni (10) i cięgien o regulowanej długości (9), które napędzają jeden z wahaczy półek (7).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404033 (22) 2013 05 22
(51) B05C 1/08 (2006.01)
B05D 1/28 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) MATECKI KRZYSZTOF; SAMBORSKI TOMASZ;
ZBROWSKI ANDRZEJ
(54) Urządzenie do nakładania kleju na taśmę
(57) Urządzenie do nakładania kleju na taśmę zawierające płytowy korpus, w którym znajduje się napędzany napędem elektrycznym (9) wałek (2) nanoszący klej na taśmę, a poniżej wałka (2)
nanoszącego klej znajduje się wałek (3) zamontowany w naczyniu
zanurzony w kleju napędzany wałkiem (3) poprzez przekładnię
zębatą (10).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403876 (22) 2013 05 15
(51) B05C 1/08 (2006.01)
B32B 5/28 (2006.01)
(71) ADT SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec
(72) SKUBISZ TADEUSZ; CHODOROWSKI ROBERT;
MAZUR ŁUKASZ; BRYK JERZY; ŻWIR MAREK
(54) Urządzenie do produkcji prepregów
(57) Urządzenie do produkcji prepregów, mające zespół doprowadzający tkaninę, zespół do nanoszenia i nasączania żywicą, zespół grzewczo-chłodzący oraz wałek nawijający, charakteryzuje się
tym, że poszczególne zespoły (A), (B), (C), (D) i (E) ułożone są względem siebie pionowo, a pomiędzy zespołem (B) do nanoszenia
i nasączania żywicą a zespołem (E) grzewczo-chłodzącym znajduje się układ (C) przesycania i odpowietrzania w postaci co naj-
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A1 (21) 404039 (22) 2013 05 22
(51) B05D 3/14 (2006.01)
B05C 9/14 (2006.01)
(71) STASZ ANDRZEJ QNC, Kraków
(72) STASZ ANDRZEJ
(54) Urządzenie do bezkontaktowego deponowania
ciepła w wielkogabarytowych metalowych
elementach konstrukcyjnych do zastosowań
lakierniczych
(57) Urządzenie do bezkontaktowego deponowania ciepła
w wielkogabarytowych, metalowych elementach konstrukcyjnych
do zastosowań lakierniczych ma na manipulacyjnym ramieniu żurawia nośnego zawieszoną przegubowo skrzynię aparaturowa (2)
wyposażoną w uchwyty manipulacyjne (2.a) w wzbudnik elektromagnetyczny (2.b) oraz wyposażona jest w mikroprocesorowy
układ pomiarowo - sterujący, który połączony jest z panelem operatorskim (2.d) z przyciskami sterującymi manipulacyjnego ramienia żurawia nośnego oraz równolegle z układem pomiarowym (2.c)
i wzbudnikiem elektromagnetyczny (2.b).
(7 zastrzeżeń)
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(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) MARCHUT-MIKOŁAJCZYK OLGA;
ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF; POLEWCZYK ARKADIUSZ;
ANTCZAK TADEUSZ
(54) Sposób bioremediacji gruntów zanieczyszczonych
olejem napędowym
(57) Sposób bioremediacji gleby zanieczyszczonej olejem napędowym, polegający na wprowadzeniu do oczyszczanej gleby
namnożonego inokulum bakterii z rodzaju Achromobacter i prowadzeniu hodowli w warunkach tlenowych, wspomagany olejem roślinnym, korzystnie rzepakowym, charakteryzuje się tym,
że w procesie bioremediacji stosuje się inokulum szczepu bakterii
Achromobacter xylosoxidans G21 wyizolowanego z gruntu skażonego olejem napędowym, które wprowadza się do zanieczyszczonej gleby i prowadzi jego hodowlę, przy czym natleniony olej
roślinny, wprowadza się do oczyszczanego środowiska w okresie
między 1-14 dniem bioremediacji i po wprowadzeniu oleju kontynuuje się proces bioremediacji w warunkach tlenowych.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403931 (22) 2013 05 17
(51) B09C 1/10 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF; MARCHUT-MIKOŁAJCZYK
OLGA; POLEWCZYK ARKADIUSZ; ANTCZAK TADEUSZ
(54) Sposób bioremediacji gruntów zanieczyszczonych
olejem napędowym
(57) Sposób bioremediacji gleby zanieczyszczonej olejem na-

A1 (21) 403885 (22) 2013 05 15
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C04B 18/10 (2006.01)
C04B 33/132 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) DYCZEK JERZY; RÓŻALSKI ADAM; MRÓZ RADOSŁAW;
SKOTNICKI HENRYK; PŁACHECKI JACEK
(54) Sposób zagospodarowania mieszanki
popiołowo-żużlowej pochodzącej ze spalania
węgla kamiennego z dodatkiem biomasy
(57) Wynalazek dotyczy sposobu zagospodarowania mieszanki
popiołowo-żużlowej pochodzącej ze spalania węgla kamiennego z dodatkiem biomasy, składowanej na hałdach, polegającego
na jej suszeniu atmosferyczno-grawitacyjnym, a następnie wykorzystaniu jako materiału użytecznego. Po uzyskaniu poziomu wilgotności mieszanki 14-18% całość lub jej część rozdrabnia się, aż
do uzyskania średnicy ziaren poniżej 1 mm oraz zawartości części
lotnych 6-13% wagowych, po czym wprowadza się do zestawu surowcowego do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych
w miejsce składników schudzających lub dalej prowadzi się suszenie
do wilgotności poniżej 10%, po czym odsiewa się frakcję o średnicy
ziaren powyżej 1 mm, zawierającą niespaloną biomasę i wykorzystuje ponownie jako paliwo lub stosuje w przemyśle cementowym
do korekcji mąki surowej. Pozostałą frakcję o średnicy ziaren poniżej
1 mm zawierającą części lotne do 7% wagowych, wprowadza się
do zestawu surowcowego do produkcji ceramicznych materiałów
budowlanych, w miejsce składników schudzających.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403930 (22) 2013 05 17
(51) B09C 1/10 (2006.01)

pędowym wprowadzenia do oczyszczanej gleby namnożonego
inokulum szczepu bakterii o zdolności degradacji węglowodorów
i prowadzenia hodowli bakterii w warunkach tlenowych, wspomagany olejem roślinnym, korzystnie rzepakowym, polega na tym,
że w procesie bioremediacji stosuje się inokulum szczepu bakterii Bacillus mycoides NS1020 lub szczepu bakterii Sarcina sp OA10
wyizolowanego ze ścieków raﬁneryjnych, przy czym do oczyszczanego środowiska najpierw wprowadza się olej roślinny, poddany
procesowi ozonowania i prowadzi proces bioremediacji w warunkach tlenowych i między 7-14 dniem bioremediacji z udziałem oleju
do oczyszczanego środowiska wprowadza się namnożone inokulum szczepu bakterii i kontynuuje proces bioremediacji.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403984 (22) 2013 05 21
(51) B21B 13/02 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ
(54) Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma
walcami śrubowymi w układzie poziomym
(57) Sposób kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi
w układzie poziomym, zwłaszcza kul kutych z główek złomowanych szyn, charakteryzuje się tym, że półfabrykat (18) kuli umieszcza się w przestrzeni roboczej urządzenia, utworzonej przez dwa
walce (1a) i (1b) robocze oraz prowadnicę (20) kształtową górną
i prowadnicę kształtową dolną przez otwór znajdujący się w prowadnicy (20) kształtowej górnej, następnie wprawia się walce (la)
i (1b) robocze w ruch obrotowy w tym samym kierunku oraz taką
samą prędkością n1 i zgniata się na półfabrykat (18) kuli wklęsłymi powierzchniami (12a), (12b), (13a) i (13b) bocznymi śrubowych
występów (9a) i (9b), w wyniku czego wprawia się półfabrykat (18)
kuli w ruch obrotowy ze stałą prędkością n2 w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów walców (1a) i (1b) roboczych, następnie przemieszcza się półfabrykat (18) kuli między śrubowymi
występami (9a), (9b), (10a), (10b), (11a) i (11b) o wklęsłych powierzchniach (12a), (12b), (13a), (13b), (14a), (14b), (15a), (15b), (16a), (16b), (17a)
i (17b) bocznych i kalibruje się kształt półfabrykatu (18) kuli i uzyskuje się kulę (19). Przedmiotem zgłoszenia jest również urządze-
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nie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie
poziomym.
(3 zastrzeżenia)
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występami (9a), (9b), (10a) (10b), (11a) i (11b) o wklęsłych powierzchniach (12a), (12b), (13a), (13b), (14a), (14b), (15a), (15b), (16a), (16b), (17a)
i (17b) bocznych i kalibruje się kształt półfabrykatu kuli i uzyskuje
się kulę (19). Urządzenie do kalibrowania kuł, zwłaszcza kul kutych
z główek złomowanych szyn posiadające dwa walce robocze oraz
dwie prowadnice charakteryzuje się tym, że dwa jednakowe walce
(1a) i (1b) robocze położone są pionowo, zaś ich osie są równoległe
do siebie.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403987 (22) 2013 05 21
(51) B21B 13/06 (2006.01)
B21B 19/10 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ
(54) Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema
jednakowymi walcami śrubowymi w układzie
pionowym
(57) Sposób kalibrowania kul trzema jednakowymi walcami śru-

A1 (21) 403983 (22) 2013 05 21
(51) B21B 13/06 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ
(54) Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma
walcami śrubowymi w układzie pionowym
(57) Sposób kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie pionowym, zwłaszcza kul kutych z główek złomowanych szyn,
charakteryzuje się tym, że półfabrykat kuli umieszcza się w przestrzeni roboczej urządzenia, utworzonej przez dwa walce (1a) i (1b)
robocze oraz dwie prowadnice (20b) kształtowe, następnie wprawia się walce (1a) i (1b) robocze w ruch obrotowy w tym samym
kierunku oraz taką samą prędkością n1 i zgniata się na półfabrykat
kuli wklęsłymi powierzchniami (12a), (12b), (13a) i (13b) bocznymi
śrubowych występów (9a) i (9b), w wyniku czego wprawia się półfabrykat kuli w ruch obrotowy ze stałą prędkością n2 w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotów walców (1a) i (1b) roboczych,
następnie przemieszcza się półfabrykat kuli między śrubowymi

bowymi w układzie pionowym, zwłaszcza kul kutych z główek
złomowanych szyn, charakteryzuje się tym, że półfabrykat (18) kuli
umieszcza się w przestrzeni roboczej urządzenia, utworzonej przez
trzy jednakowe walce (1a), (1b) i (1c) robocze, następnie wprowadza
się walce (la), (1b) i (1c) robocze w ruch obrotowy w tym samym kierunku oraz taką sama prędkością n1 i zgniata się na półfabrykat (18)
kuli wklęsłymi powierzchniami (12b), (12c), (13b) i (13c) bocznymi
śrubowych występów (9b) i (9c) w wyniku czego wprawia się półfabrykat (18) kuli w ruch obrotowy ze stałą prędkością n2 w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotów walców (1a), (1b) i (1c) roboczych,
następnie przemieszcza się półfabrykat (18) kuli między śrubowymi
występami (9b), (9c), (10b), (10c), (11b) i (11c) o wklęsłych powierzchniach (12b), (12c), (13b), (13c), (14b), (14c), (15b), (15c), (16b), (16c), (17b)
i (17c) bocznych i kalibruje się kształt półfabrykatu (18) kuli i uzyskuje się kulę (19). Urządzenie do kalibrowania kul trzema jednakowymi
walcami śrubowymi w układzie pionowym, zwłaszcza kul kutych
z główek złomowanych szyn posiada trzy walce (1a), (1b) i (1c) robocze. Przedmiotem zgłoszenia jest również urządzenie do kalibrowania kul trzema jednakowymi walcami śrubowymi w układzie
pionowym.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403988 (22) 2013 05 21
(51) B21B 13/06 (2006.01)
B21B 19/10 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ
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(54) Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema
walcami śrubowymi w układzie pionowym
(57) Sposób kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym, zwłaszcza kul kutych z główek złomowanych
szyn, charakteryzuje się tym, że półfabrykat (35) kuli umieszcza
się w przestrzeni roboczej urządzenia, utworzonej przez walec (1)
roboczy o większej średnicy Dw1 oraz dwa jednakowe walce (2a)
i (2b) robocze o mniejszej średnicy Dw2 następnie wprowadza się
walec (1) roboczy o większej średnicy w ruch obrotowy ze stałą
prędkością n1 oraz jednocześnie wprawia się walce (2a) i (2b) robocze o mniejszej średnicy w ruch obrotowy ze stałą prędkością n2
w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów walca (1) roboczego,
przy czym stosunek prędkości n2 obrotowych wałów (2a) i (2b) roboczych o mniejszej średnicy do prędkości n1 obrotowej walca (1)
roboczego o większej średnicy równy jest stosunkowi średnicy Dw1
walca (1) roboczego o większej średnicy do średnicy Dw2 wałów (2a)
i (2b) roboczych o mniejszej średnicy, następnie zgniata się na półfabrykat (35) kuli wklęsłymi powierzchniami (29a), (30a), (29b) i (30b)
bocznymi śrubowych występów (20a) i (20b) i wprawia się półfabrykat (35) kuli w ruch obrotowy ze stałą prędkością n3 w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotów walców (1), (2a) roboczych, następnie przemieszcza się półfabrykat (36) kuli. Urządzenie do kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403985 (22) 2013 05 21
(51) B21B 19/10 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ
(54) Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma
dyskami spiralnymi
(57) Sposób kalibrowania kul dwoma dyskami spiralnymi, zwłaszcza kul kutych z główek złomowanych szyn, charakteryzuje się tym,
że półfabrykat (3) kuli umieszcza się w przestrzeni roboczej urządzenia, utworzonej przez dolną tarczę (1) roboczą oraz górną tarczę (2)
roboczą, przy czym półfabrykat (3) przemieszcza się do przestrzeni
roboczej urządzenia przez otwór (5) umieszczony w górnej tarczy (2) roboczej, następnie wprowadza się dolną tarczę (1) roboczą i górną tarczę (2) roboczą w ruch obrotowy w przeciwnych
do siebie kierunkach oraz z taką samą prędkością n1 i zgniata się
na półfabrykat (3) kuli wklęsłymi powierzchniami (11), (15), (.12) i (16)
bocznymi spiralnych występów (7) i (9), w wyniku czego wprawia
się półfabrykat (3) kuli w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów dolnej tarczy (1) roboczej
i górnej tarczy (2) roboczej, następnie przemieszcza się półfabrykat (3) kuli między spiralnymi występami (7), (8), (9), (10) o wklęsłych
powierzchniach (11), (15), (12), (16), (13), (17), (14), (18) bocznych i kalibruje się kształt półfabrykatu (3) kuli, w wyniku czego uzyskuje
się kulę (4), którą usuwa się z przestrzeni roboczej urządzenia przez
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otwór (6), który znajduje się w osi dolnej tarczy (1) roboczej. Przedmiotem zgłoszenia jest również urządzenie do kalibrowania kul
dwoma dyskami spiralnymi.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403986 (22) 2013 05 21
(51) B21B 19/10 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ
(54) Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dyskami
płasko-spiralnymi
(57) Sposób kalibrowania kul dyskami płasko - spiralnymi, zwłaszcza kul kutych z główek złomowanych szyn, charakteryzuje się
tym, że półfabrykat (3) kuli umieszcza się w przestrzeni roboczej
urządzenia, utworzonej przez dolną tarczę (1) roboczą, na powierzchni której znajdują się spiralne występy robocze oraz górną
tarczę (2) roboczą o płaskiej powierzchni (9) roboczej, przy czym
półfabrykat (3) podaje się do przestrzeni roboczej urządzenia przez
otwór (5) umieszczony w górnej tarczy (2) roboczej, następnie uruchamia się ruch obrotowy dolnej tarczy (1) roboczej i górnej tarczy (2) roboczej w przeciwnych do siebie kierunkach oraz z taką
samą prędkością n1 i zgniata się na półfabrykat (3) kuli wklęsłymi
powierzchniami (10) i (11) bocznymi spiralnych występów (7) oraz
płaską powierzchnią (9) roboczą, w wyniku czego wprawia się półfabrykat (3) kuli w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotów dolnej tarczy (1) roboczej i górnej tarczy (2) roboczej, następnie przemieszcza się półfabrykat (3)
kuli między płaską powierzchnią (9) roboczą, a spiralnymi występami (7), (8) o wklęsłych powierzchniach (10), (11), (12), (13) bocznych
i kalibruje się kształt półfabrykatu (3) kuli, w wyniku czego uzyskuje się kulę (4), którą odbiera się z przestrzeni roboczej urządzenia
przez otwór (6), który znajduje się centralnie w osi dolnej tarczy (1)
roboczej. Przedmiotem zgłoszenia jest również urządzenie do kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403940 (22) 2013 05 20
(51) B21D 5/06 (2006.01)
B21D 13/04 (2006.01)
B23K 26/14 (2006.01)
B21D 35/00 (2006.01)
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(71) RETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(72) ZIARKO ANDRZEJ; ZIARKO KRZYSZTOF;
ZIARKO BOGUSŁAW, DE
(54) Linia technologiczna do produkcji okapów
kondensacyjnych
(57) Linia technologiczna do produkcji okapów kondensacyjnych, zawierająca stanowiska odbioru, składowania i cięcia, system
transportu między stanowiskowego, gniazda spawalnicze i stanowiska obróbki i gięcia blach oraz stanowisko montażu końcowego,
charakteryzuje się tym, że za magazynem wysokiego składowania (1) blach usytuowane są dwa stanowiska cięcia laserowego (2),
pomiędzy którymi umieszczone są stanowiska składowania pociętych detali (3) z manipulatorem (31) do automatycznej selekcji
wycinanych detali, za którym umieszony jest początek korzystnie
rolkowego, systemu transportowego (4) detali z usytuowanym
obok stanowiskiem do gratowania (5) krawędzi wyciętych detali,
a następnie poprzez system transportowy (4), połączona jest funkcyjnie, automatyczna krawędziarka (6) z manipulatorem (61), przy
czym po przeciwnej stronie głównej magistrali systemu transportowego (4) jest umieszczone zautomatyzowane centrum gięcia (7),
połączone poprzez system transportowy (4) z automatycznym
stanowiskiem spawania laserowego (8), połączonym z kolei funkcjonalnie, poprzez system transportowy (4), ze zrobotyzowanym
stanowiskiem spawalniczym (9) metoda TIG, za którym są umieszczone stanowiska montażu końcowego (10) z regałami wysokiego
składowania.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 404041 (22) 2013 05 23
(51) B21D 19/02 (2006.01)
B21D 39/03 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) WINIARSKI GRZEGORZ; GONTARZ ANDRZEJ
(54) Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do wywijania kołnierza, charakteryzujący się tym, że półfabrykat (1) - posiadający dwie strefy pierwszą strefę (1a) w kształcie rury, drugą
strefę (1b) w kształcie stożka ściętego o średnicy (dz) zewnętrznej
mniejszej od średnicy kołnierza, umieszcza się na trzpieniu (2)
o średnicy mniejszej od średnicy wewnętrznej pierwszej strefy (1a)
półfabrykatu (1), a następnie zaciska się pierwszą strefę (1a) półfa-
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brykatu (1) matrycą (5) dzieloną, po czym do wnętrza drugiej strefy (1b) półfabrykatu (1) wprowadza się narzędzie (4) wewnętrzne
w kształcie stożka ściętego i umieszcza się narzędzie (3) zewnętrzne
w kształcie stożka ściętego, które stycznie przylega do zewnętrznej powierzchni drugiej strefy (1b) półfabrykatu (1), następnie narzędzie (4) wewnętrzne wprawia się w ruch obrotowy o zmiennej
prędkości wokół własnej osi symetrii i narzędzie (3) zewnętrzne
wprawia się w ruch obrotowy o zmiennej prędkości obrotowej
wokół własnej osi symetrii, po czym narzędzie (3) zewnętrzne i narzędzie (4) wewnętrzne zaczynają się dodatkowo obracać ze stałą
prędkością odpowiednio wokół osi prostopadłych do osi półfabrykatu (1), przy czym prędkość obrotowa narzędzia (4) wewnętrznego
jest większa od prędkości obrotowej narzędzia (3) zewnętrznego,
zaś narzędzie (3) zewnętrzne przemieszcza się wzdłuż własnej osi
symetrii, po czym następuje wywinięcie kołnierza.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 404040 (22) 2013 05 23
(51) B21D 19/04 (2006.01)
B21D 39/12 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) WINIARSKI GRZEGORZ; GONTARZ ANDRZEJ
(54) Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza
z rolkami prowadzącymi
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do wywijania kołnierza z rolkami prowadzącymi, charakteryzujący się
tym, że półfabrykat (1) - posiada dwie strefy pierwszą strefę (1a)
w kształcie rury, drugą strefę (1b) w kształcie stożka ściętego o średnicy (dz) zewnętrznej mniejszej od średnicy kołnierza, umieszcza
się na trzpieniu (2) o średnicy mniejszej od średnicy wewnętrznej pierwszej strefy (1a) półfabrykatu (1), a następnie zaciska się
pierwszą strefę (1a) półfabrykatu (1) matrycą (5) dzieloną, po czym
do wnętrza drugiej strefy (1b) półfabrykatu (1) wprowadza się narzędzie (4) wewnętrzne w kształcie stożka ściętego i umieszcza się
narzędzie (3) zewnętrzne w kształcie stożka ściętego, które stycznie
przylega do zewnętrznej powierzchni drugiej strefy (1b) półfabrykatu (1), następnie narzędzie (4) wewnętrzne wprawia się w ruch
obrotowy o zmiennej prędkości wokół własnej osi symetrii i narzędzie (3) zewnętrzne wprawia się w ruch obrotowy o zmiennej prędkości obrotowej wokół własnej osi symetrii, po czym narzędzie (3)
zewnętrzne i narzędzie (4) wewnętrzne zaczynają się dodatkowo
obracać ze stałą prędkością odpowiednio wokół osi prostopadłych do osi półfabrykatu (1), przy czym prędkość obrotowa narzędzia (4) wewnętrznego jest większa od prędkości obrotowej narzędzia (3) zewnętrznego, zaś narzędzie (3) zewnętrzne przemieszcza
się wzdłuż własnej osi symetrii i wprawia się rolki (12) prowadzące
w ruch obrotowy o stałej prędkości wokół własnych osi symetrii,
po czym następuje wywinięcie kołnierza.
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 403989 (22) 2013 05 21
(51) B21K 1/02 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
B21J 13/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ
(54) Sposób kształtowania kul
(57) Sposób kształtowania kul, zwłaszcza kul o dużych wymiarach
z główek złomowanych szyn, charakteryzuje się tym, że półfabrykat (7) w kształcie odcinka główki złomowanej szyny nagrzewa się
do temperatury kształtowania na gorąco, następnie nagrzany półfabrykat (7) przemieszcza się ze stałą prędkością (V1) na rolkach (1a)
i (1b) kształtowych do przestrzeni roboczej, utworzonej przez matrycę (2) dolną i matrycę (3) górną, które tworzą wykrój o przekroju sześciokątnym, następnie przemieszcza się matrycę (3) górną
ze stałą prędkością (V2) w kierunku matrycy (2) dolnej i zgniata się
skrajny odcinek półfabrykatu (7) w wykroju sześciokątnym i kształtuje się odcinek pręta (8) o przekroju sześciokątnym, po czym ponownie przemieszcza się półfabrykat (7) ze stałą prędkością (V1)
na rolkach (1a) i (1b) kształtowych do zderzaka (6), przy czym półfabrykat (7) przemieszcza się o stałą odległość (L), po czym zatrzymuje się półfabrykat (7), następnie ponownie przemieszcza się matrycę (3) górną ze stałą prędkością (V2) w kierunku matrycy (2) dolnej
i zgniata się kolejny odcinek półfabrykat (7) w wykroju sześciokątnym, jednocześnie przemieszcza się kształtowy nóż (5) ze stałą
prędkością (V3) w kierunku matrycy (2) dolnej i odcina się od półfabrykatu (7) skrajny odcinek pręta (8) o przekroju sześciokątnym.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403974 (22) 2013 05 20
(51) B23B 3/00 (2006.01)
B23Q 1/01 (2006.01)
B23Q 1/46 (2006.01)
B23Q 5/40 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) MYSZKOWSKI ADAM; PELIC MARCIN; SĘDZIAK DARIUSZ
(54) Układ podpierający do długich śrub napędowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ podpierający do długich
śrub napędowych, mający zastosowanie w mechanizmach zamiany ruchu obrotowego na ruch posuwowy. Układ podpierający
do długich śrub napędowych charakteryzuje się tym, że składa
się z silnika napędowego (1), który połączony jest, poprzez sprzęgło (8), ze śrubą napędową (2), osadzoną w łożyskach (7), gdzie śruba napędowa (2) połączona jest poprzez nakrętkę (12) ze wspartym
na prowadnicy głównej (3) stołem (4), natomiast połączone ze śrubą napędową (2) nakrętki pomocnicze (10) napędzane są poprzez
przekładnie (12) silnikami pomocniczymi (11), przy czym nakrętki
pomocnicze (10) wsparte są na prowadnicy pomocniczej (6) poprzez łożyska pośrednie (5).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403950 (22) 2013 05 20
(51) B23K 20/12 (2006.01)
(71) ZWRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Tarnów
(72) BRYK JERZY; MAZUR ŁUKASZ
(54) Urządzenie do wzdłużnego zgrzewania tarciowego
kręgów, zwłaszcza korpusu spalarni gazów
odpadowych
(57) Urządzenie do wzdłużnego zgrzewania tarciowego kręgów, zwłaszcza korpusu spalarni gazów odpadowych, wyposażone w poruszającą się wzdłużnie obrotową głowicę z narzędziem
do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem, charakteryzuje się
tym, że na podstawie (1) obudowy ramowej (2) posadowione jest
torowisko (3), po którym poruszają się wzdłużnie wózki (4) z łożem
obrotowym (41), na którym jest umocowany, za pomocą uchwytów blokujących (5), krąg (6) z wstępnie przygotowaną wzdłużną
szczeliną, natomiast w górnej części obudowy ramowej (2), nad
zgrzewanym kręgiem (6), zamontowana jest obrotowo napędzana
głowica (7) z narzędziem kształtowym (8) do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem, umocowana przesuwnie w czterech prowadnicach pionowych (9) i czterech prowadnicach poziomych (10),
zamocowanych w pionowych wspornikach obudowy ramowej (2).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403951 (22) 2013 05 20
(51) B23K 20/12 (2006.01)
(71) ZWRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Tarnów
(72) BRYK JERZY; MAZUR ŁUKASZ
(54) Urządzenie do obwodowego zgrzewania
tarciowego kręgów, zwłaszcza korpusu spalarni
gazów odpadowych
(57) Urządzenie do obwodowego zgrzewania tarciowego kręgów, zwłaszcza korpusu spalarni gazów odpadowych, wyposażone w obrotową głowicę z narzędziem do zgrzewania tarciowego
z przemieszaniem, charakteryzuje się tym, że na podstawie (1)
obudowy ramowej (2) posadowione jest torowisko (3), po którym
poruszają się wzdłużnie wózki (4), na których, poprzez umieszczone
po obu stronach urządzenia obrotnice (5) i dociśnięte doczołowo
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przez uchwyty blokujące (51), są umieszczone kręgi (6) z wstępnie
przygotowaną obwodową szczeliną, natomiast w górnej części
obudowy ramowej (2), nad zgrzewanymi kręgami (6), zamontowana jest głowica (7) z narzędziem kształtowym (8) do zgrzewania
tarciowego z przemieszaniem, umocowana przesuwnie w czterech prowadnicach pionowych (9) i czterech prowadnicach poziomych (10), zamocowanych w pionowych wspornikach obudowy
ramowej (2).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403836 (22) 2013 05 10
(51) B23K 26/38 (2006.01)
B23K 37/047 (2006.01)
(71) ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK, ROBERT ZIĘBA,
Rzezawa
(72) LISIECKI ALEKSANDER; MALADA WACŁAW;
WILK ARTUR; ZIĘBA ROBERT
(54) Sposób wytwarzania nóg palet, zwłaszcza palet
na opony
(57) Sposób wytwarzania nóg palet, zwłaszcza palet na opony,
z proﬁli stalowych, zamkniętych o przekroju prostokątnym, polega
na tym, że za pomocą głowicy laserowej sprzężonej z obrotnikiem
i jednocześnie podajnikiem rur, przeprowadza się operacje docinania na wymiar, wycinania otworów kołowych, kształtowych i szczelin oraz docinania na zadaną długość, przy gęstości mocy wiązki laserowej co najmniej 106 W/cm2 i średnicy ogniska wiązki laserowej
nie większej niż 80,0 μm. Operacje te wykonywane są w obrębie
jednego stanowiska roboczego.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403872 (22) 2013 05 14
(51) B23K 37/053 (2006.01)
B23K 9/028 (2006.01)
G05B 19/29 (2006.01)
(71) SEMI SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) SZWED SYLWIA
(54) Urządzenie do automatycznego, doczołowego
spawania rur oraz sposób automatycznego,
doczołowego spawania rur
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do automatycznego, doczołowego spawania rur składające się z układu torów prowadzących (1) umieszczonych obwodowo na jednej ze spawanych
rur (8), dwóch wózków spawalniczych przesuniętych obwodowo
względem siebie o kąt β zawierający się w przedziale 45°-315°, układu sterowania komputerowego, urządzenia spawalniczego i pierścienia prowadzącego (6) pokrytego ﬂuorescencyjnym środkiem
chemicznym, umieszczanego na rurze (8) równolegle względem
układu torów prowadzących (6), przy czym wózki spawalnicze
składają się z podstawy jezdnej (2), suportu (3) posiadającego manipulatory zapewniające przemieszczenie osiowe i wzdłużne uchwytu spawalniczego (4), uchwytu spawalniczego (4) typu MIG/MAG
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i są umieszczone na torach prowadzących (6), posiadają dodatkowo
czujnik temperatury (7) do mierzenia temperatury wykonywanego
złącza oraz kamerę (5) do prowadzenia suportu. Przedmiotem wynalazku jest również sposób automatycznego, doczołowego spawania rur wykorzystujący urządzenie.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403979 (22) 2013 05 20
(51) B23Q 15/12 (2006.01)
G06N 3/02 (2006.01)
B31B 1/16 (2006.01)
(71) MUSIELAK STANISŁAW, Weiherhammer, DE;
KASPRZYK JERZY, Gliwice
(72) MUSIELAK STANISŁAW, DE; KASPRZYK JERZY
(54) Sposób ustalania oraz identyfikacji defektów
podzespołów tekturnicy, zwłaszcza przekrawacza
(57) Sposób ustalania oraz identyﬁkacji defektów podzespołów
tekturnicy, zwłaszcza przekrawacza, prowadzony za pomocą wielomodułowego systemu komputerowego wyposażonego w programy diagnostyczne, w którym poddaje się kontroli pomiary
cięcia arkuszy kartonu, obejmujący dostarczenie zasobów z zarejestrowanymi danymi pomiarowymi określonych zdarzeń awaryjnych, rejestrowanie zmierzonych zmiennych wartości sygnałów
przez zespoły czujników systemu kontroli podzespołów tekturnicy
oraz czujniki sterowania zespołem napędowym, które to wartości
przekształca się na sygnały cyfrowe i w znany sposób prowadzi
analizę ich widm oraz spektrogramów, przy czym system kontroli
i sterowania zawiera podstawowe wartości parametrów i częstotliwości odnoszące się do tych podzespołów, charakteryzuje się tym,
że wprowadza się do jednokierunkowej wielowarstwowej sieci
neuronowej (5) systemu komputerowego (1) zmierzone n wartości cięcia kartonu przekraczające przewidziane wartości progowe
w określonym przedziale czasowym, a dla wartości odchyłek X1...Xn
wyznacza, stanowiącą parametr klasyﬁkacyjny Cn+1, graﬁczną charakterystykę z badania gęstości rozkładu, korzystnie przekształca
ją do postaci cyfrowej, po czym prowadzi identyﬁkację każdego
defektu w zdarzeniu awaryjnym na podstawie parametrów obliczanych i/lub mierzonych w oddzielnym cyklu zakończonym weryﬁkacją ustaleń identyﬁkujących defekt, aż do uzyskania parametrów arkuszy kartonu wypełniających zadane kryteria.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 404032 (22) 2013 05 22
(51) B25H 1/02 (2006.01)
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(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) KOZIOŁ STANISŁAW; SAMBORSKI TOMASZ;
ZBROWSKI ANDRZEJ
(54) Stół montażowy
(57) Stół montażowy zawierający co najmniej dwie pionowe
płyty, płytę montażową zawierający umieszczone w gniazdach
płyty pionowej (1) wałki oporowe (3) z elastycznymi wkładkami (6)
umieszczonymi w rowkach wytworzonych wzdłuż tworzących
wałków od strony płyty montażowej (5), a płyty pionowe (1 i 2) połączone są dwoma wałkami, których czopy osadzone są obrotowo
w tulejach ślizgowych wciśniętych w płyty pionowe (1 i 2).
(6 zastrzeżeń)
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(54) Sposób produkcji drewnianego wieszaka
odzieżowego
(57) Sposób produkcji drewnianego wieszaka odzieżowego zawiera co najmniej etapy: 1. umieszczenie komponentu drewnianego na przenośniku i lakierowanie dolnej krawędzi ramienia wieszaka, 2. utwardzanie lakieru na dolnej powierzchni ramy wieszaka,
3. lakierowanie górnej krawędzi ramienia wieszaka, 4. utwardzanie
lakieru na górnej powierzchni ramy wieszaka, 5. lakierowanie boków ramienia 6. utwardzanie lakieru na bocznych powierzchniach
ramy wieszaka, 7. lakierowanie poprzeczki wieszaka, 8. utwardzanie
lakieru na poprzeczce ramy wieszaka.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403903 (22) 2013 05 15
(51) B28B 1/16 (2006.01)
B32B 13/02 (2006.01)
(71) HOGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(72) MARKIEWICZ KAZIMIERZ
(54) Sposób łączenia warstwy ochronnej dla rur
z obciążnikiem betonowym i obciążnik betonowy
rurociągu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia warstwy

A1 (21) 404006 (22) 2013 05 22
(51) B25J 5/00 (2006.01)
F16D 13/50 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) BULIŃSKI DAMIAN; KOSTRZEWA PIOTR
(54) Moduł układu napędowego z zabezpieczeniem
przeciążeniowym osi manipulatora robota
(57) Moduł układu napędowego z zabezpieczeniem przeciążeniowym osi manipulatora robota, zwłaszcza robota interwencyjno-inspekcyjnego, przeznaczonego do pracy w terenie, mający
uchwyt (3), do którego za pomocą śrub (4) zamocowany jest
wspornik (5) silnika elektrycznego (6), sprzężonego z przekładnią (7)
przekazującą napęd na ślimak (8), współpracujący ze ślimacznicą
jest wyposażony w układ zabezpieczenia przeciążeniowego, składający się z tarcz ciernych osadzonych na wałku głównym, z obu
stron ślimacznicy i jest zaopatrzony we współosiową z wałkiem
głównym nakrętkę, sprzężoną ze sprężyną tarczową określające
dopuszczalną siłę.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403852 (22) 2013 05 14
(51) B27M 3/24 (2006.01)
B05D 7/06 (2006.01)
(71) KOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(72) STARANOWICZ JANUSZ

ochronnej dla rur z obciążnikiem betonowym i obciążnik betonowy rurociągu, który dociska rury ułożone w wodzie lub gruncie
nawodnionym do podłoża. Sposób polega na tym, że mocowanie
warstwy ochronnej (1) odbywa się w formie (3) przez wtopienie
warstwy ochronnej (1) w beton w momencie formowania obciążników (6), przez wniknięcie mleczka cementowego w strukturę
warstwy ochronnej (1).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403894 (22) 2013 05 15
(51) B29C 33/40 (2006.01)
B29C 45/12 (2006.01)
B29C 45/44 (2006.01)
(71) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania nakrętek
dwuczęściowych
(57) Sposób wytwarzania nakrętek dwuczęściowych, zwłaszcza nakrętek typu zamknięcia bezpiecznego CRC, polega na tym,
że do formy bikomponentowej (1), zawierającej gniazda (2, 3) dwóch
różnych części nakrętki, tj. zewnętrznej i wewnętrznej, wtryskiwane
są dwa różne komponenty (4, 5). Do gniazd (2) części zewnętrznej (6)
nakrętki wtryskiwany jest komponent (4) części zewnętrznej (6) nakrętki, zaś do gniazd (3) części wewnętrznej (7) nakrętki wtryskiwany jest komponent (5) części wewnętrznej (7) nakrętki. Ramię (8)
robota (9) odbiera wytryśnięte zewnętrzne (6) i wewnętrzne (7)
części nakrętki i przekazuje je na stację składającą (10), po czym ramię (11) stacji składającej (10) nakłada i wciska części zewnętrzne (6)
na części wewnętrzne (7) nakrętki i przekazuje złożoną nakrętkę
do sortera pozycjonującego (12). Urządzenie do wytwarzania nakrętek dwuczęściowych zawiera formę bikomponentową (1), wtryskarkę (17), taśmociąg (12), punkt kontroli optycznej (13) i miejsce
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pakowania (14). Forma bikomponentowa (1) jest podzielona pionowo na sekcje (18) części zewnętrznej (6) nakrętki, gdzie wtryskiwany
jest komponent zewnętrzny (4) i na sekcje (19) części wewnętrznej (7) nakrętki, gdzie wtryskiwany jest komponent wewnętrzny (5).
Każda z sekcji (18, 19) posiada co najmniej jedną parę gniazd (2,
3) komponentowych. Sekcja (18) części zewnętrznej (6) nakrętki,
gdzie wtryskiwany jest komponent zewnętrzny (6), współpracuje
z wtryskarką (17) na komponent zewnętrzny (4), a sekcja (19) części wewnętrznej (7) nakrętki, gdzie wtryskiwany jest komponent
wewnętrzny (5) współpracuje z wtryskarką (17) na komponent wewnętrzny (5). Ramię (8) robota (9) odbiera i przekazuje wytryśnięte
części zewnętrzne (6) i części wewnętrzne (7) na stację (10) składającą, zaś ramię (11) stacji składającej (10) nakłada i wciska części
zewnętrzne (6) nakrętki na części wewnętrzne (7) nakrętki.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403946 (22) 2013 05 17
(51) B29C 45/06 (2006.01)
B29C 45/16 (2006.01)
(71) ZELNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tajęcina
(72) SIWEK JÓZEF ANDRZEJ
(54) Sposób wytwarzania detali wielokomponentowych
(57) Sposób wytwarzania detali wielokomponentowych po-
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dwukomponentową składa się z połówki stałej i płyty ruchomej,
przy czym płyta ruchoma ma górne wkładki stemplowe (4) dolne
wkładki stemplowe (5) zamieniane miejscami za pomocą hydraulicznych siłowników zamocowanych na ruchomej płycie dwukomponentowej formy.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403912 (22) 2013 05 16
(51) B29C 45/07 (2006.01)
B29C 45/16 (2006.01)
B29C 45/33 (2006.01)
B29C 33/20 (2006.01)
(71) ZELNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tajęcina
(72) SIWEK JÓZEF ANDRZEJ
(54) Sposób wytwarzania detali i forma wtryskowa
wielokomponentowa do wytwarzania detali
(57) Sposób wytwarzania detali polega na tym, że po zamknięciu dwupołówkowej formy (1, 2) dokonuje się w rdzeniu (3) wtrysku 1 i 2 komponentu z prawej strony, jeden po drugim, następnie
otwiera się formę i obraca rdzeń o 180°, po czym zamyka się formę
i dokonuje się wtrysku 3 komponentu z lewej strony z agregatu
pionowego, umieszczonego na formie, powodując pozostanie detalu po stronie stołu ruchomego i oswobodzenie rdzenia (3) przy
otwarciu formy, w międzyczasie od strony nieruchomej dokonuje się kolejnego wtrysku komponentu 1 i 2, a następnie otwiera
się formę i dokonuje się zepchnięcia gotowego detalu z 3 komponentów. Forma wtryskowa wielokomponentowa do realizacji
sposobu składa się z dwupołówkowej formy (1, 2), wewnątrz której znajduje się rdzeń (3) obracany o 180°, przy czym rdzeń (3) ma
wtrysk 1 i 2 komponentu, a połówka (1) formy ma wtrysk 3 komponentu, przy czym rdzeń (3) napędzany jest silnikiem krokowym lub
serwomechanizmem.
(3 zastrzeżenia)

legający na wtryskiwaniu pierwszego i drugiego komponentu
do gniazd, znajdujących się w połówce ruchomej stemplowej formy
ze stołem obrotowym, charakteryzuje się tym, że podczas otwarcia
formy, połówka stała matrycy podciąga płytę ruchomą do przodu,
aby zrobić miejsce dla wkładek stemplowych (4), (5), które zamienia
się miejscami, najkorzystniej górne wkładki (4) przesuwa się w lewo,
a dolne wkładki (5) przesuwa się w prawo, przy czym ruch ten odbywa się podczas obrotu połówki stemplowej na maszynie i jest
niezależny od stołu obrotowego maszyny. Maszyna wielokomponentowa do wytwarzania detali wyposażona w formę dwukomponentową ze stołem obrotowym, charakteryzuje się tym, że forma

A1 (21) 403851 (22) 2013 05 13
(51) B29C 47/06 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO NAN ANDRZEJ NELSON,
MAŁGORZATA NELSON SPÓŁKA JAWNA, Zajączkowo
(72) NELSON ANDRZEJ; NELSON MAŁGORZATA
(54) Sposób wytwarzania multiprotektorowej folii
wielowarstwowej o zwiększonych walorach
użytkowych
(57) Sposób wytwarzania multiprotektorowej folii wielowarstwowej o zwiększonych walorach użytkowych stosowanej zwłaszcza
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do opakowań produktów przemysłu o spożywczego i farmaceutycznego polegający na przygotowaniu mieszanki, która traﬁa
do leja zasypowego za pomocą automatycznego podawania surowca, homogenizacji w układach plastyﬁkujących w odpowiednim podgrzaniu strefy od najniższej do najwyższej temperatury,
rozdmuchu i formowaniu w rękaw do odpowiedniej średnicy, charakteryzuje się tym, że jednocześnie poddaje się mieszaniu polietylen liniowy w ilości 85,00%, polietylen LDPE o zwiększonej gęstości
do 926 g/cm3 w ilości 14,00%, dodatek antystatyczny permanentny
w ilości 0,50%, dodatek poślizgowy w ilości 0,50% i poddaje procesowi ekstruzji do temperatury od 150°C do 180°C, po czym mieszankę poddaje się procesowi rozdmuchu i formowania w rękawy
do odpowiedniej średnicy tworząc warstwę zewnętrzną o grubości 5 μm, następnie miesza się polietylen liniowy mLLDPE w ilości 85,00%, polietylen LDPE MFI 0,3 o gęstości 921 g/cm3 w ilości
14,00%, dodatek antybakteryjny w ilości około 0,50% dodatek antypoślizgowy w ilości około 0,50% i mieszankę poddaje procesowi
ekstruzji do temperatury od 160°C do 180°C, po czym poddają procesowi rozdmuchu i formowania w rękaw do odpowiedniej średnicy tworząc warstwę wewnętrzną o grubości 5 μm oraz miesza
polietylen LDPE o gramaturze ok 921 g/cm3 w ilości 70,00%, polietylen Borstar o gramaturze 935-337 g/cm3 w ilości 30,00%, Protect
4 jako polimer identyﬁkujący w ilości 0,50% i mieszankę poddaje się
procesowi ekstruzji do temperatury od 170°C do 180°C, po czym
procesowi rozdmuchu i formowania w rękawy do odpowiedniej
średnicy tworząc warstwę wypełniającą o grubości 17 μm. Następnie łączy się wszystkie warstwy tworząc rękaw foliowy w procesie rozdmuchu powietrzem w połączeniu z procesem chłodzenia do uzyskania w końcowej fazie temperatury powietrza około
17°C przy zachowaniu tolerancji grubości warstw w granicach 4%,
po czym nawija schłodzone i połączone warstwy i poddaje procesowi konfekcjonowania.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403956 (22) 2013 05 20
(51) B29C 47/06 (2006.01)
B29C 47/90 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
(71) NAWROCKI EUGENIUSZ ZPHU KABLONEX, Chodzież
(72) NAWROCKI OSKAR PIOTR; KASPEROWICZ BARTOSZ
(54) Sposób wytwarzania folii pięciowarstwowej
o wysokiej wytrzymałości oraz kurczliwości oraz
folia o wysokiej wytrzymałości oraz kurczliwości
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania folii pięciowarstwowej, oraz folia pięciowarstwowa o wysokiej wytrzymałości oraz kurczliwości, mająca zastosowanie do pakowania zgrzewek z napojami lub jakiegokolwiek produktu, przy którym wymaga
się sztywnego, szczelnie przylegającego do wyrobu oraz wytrzymałego opakowania. Sposób wytwarzania charakteryzuje się tym,
że w całym procesie produkcyjnym stabilizuje się temperatury poszczególnych stref cylindrów każdej wytłaczarki produktu A, B, C,
D i E oraz strefy głowicy wytłaczarek, a także ustawia się system
automatycznego dozowania wsadu do każdej z wytłaczarek z dokładnością poniżej 0,1%, po czym tworzywo uplastycznione, zhomogenizowane transportowane jest do głowicy formującej tubę
o grubości ścianki, korzystnie 1,2 mm, która następnie rozdmuchiwana jest doprowadzonym powietrzem do określonego wymiaru
gotowej folii, przemieszcza się rękaw gotowego wyrobu przez pierścień powietrzny i kalibrator, przy czym pierścień chłodzący nadmuchuje na powierzchnię rękawa strumień powietrza schładzając
tworzywo poniżej temperatury mięknienia utrwalając jego kształt
oraz grubość folii, a następnie rękaw zostaje spłaszczony i nawijany
poprzez nawijarkę na gilzę. Otrzymana tym sposobem folia charakteryzuje się tym, że składa się z warstw skrajnych A i E o grubości
w przybliżeniu 10% całej warstwy każda i wewnętrznej warstwy C
o grubości w przybliżeniu 40% grubości całej warstwy rozdzielonej
od warstw zewnętrznych A i E warstwami B i D o grubości w przybliżeniu 20% każda grubości całej warstwy, przy czym warstwy A i E
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stanowią mieszankę tworzyw zawierająca 78% polietylenu małej
gęstości o gęstości 0,921-0,924 g/cm3 , 10% metalocenowego polietylenu liniowego o gęstości 0,923 g/cm3, 12% monomodalnego
polietylenu o gęstości 0,958 g/cm3, 0,7% dodatku antyblockingowego z bazą polietylenową małej gęstości z zawartością 25% krzemionki oraz 4% erukamidu i 1% wysokostężonego węglanu wapnia z bazą polietylenu małej gęstości, o właściwościach: gęstość
1,88 g/cm3, wskaźnik płynięcia 7 g/10 min, zawartość węglanu
wapnia 80% i średnica rozmiaru cząstek 3 μm, natomiast warstwy
B i D stanowi polietylen o średniej gęstości 0,932g/cm3, wskaźniku
szybkości płynięcia 0,5 g/10 min i temperaturze mięknięcia 115°C,
natomiast warstwę C stanowi mieszanka tworzyw zawierającą
80% polietylenu o gęstości 0,921-0,924 g/cm3, wskaźniku szybkości
płynięcia 0,2-0,35 g/10 min i temperaturze mięknięcia 94°C i 20%
monomodalnego polietylenu o gęstości 0,958 g/cm3, wskaźniku
szybkości płynięcia 0,3 g/10 min i temperaturze mięknięcia 132°C.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403934 (22) 2013 05 17
(51) B29C 47/88 (2006.01)
(71) PLASTMAL JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(72) KOPACZEWSKI EDMUND
(54) Sposób efektywnego chłodzenia rur z tworzyw
polimerowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób efektywnego i ciągłego
chłodzenia rur z tworzyw polimerowych, a w szczególności z termoplastów takich jak polietylen, polipropylen lub polichlorku winylu,
polegający na wykorzystaniu specjalnego urządzenia składającego
się z elementów współzależnych, stanowiących część linii technologicznej do wytłaczania rur oraz znajdującego się między głowicą
wytłaczarską a odciągiem. Sposób polega na tym, że urządzenie
do chłodzenia wytłaczanych rur z tworzyw polimerowych zbudowane jest z dwóch cylindrycznych komór (2, 3), w których znajdują
się równolegle rozmieszczone rury wraz z dyszami natryskowymi
o średnicy ustnika ceramicznego 1 mm, połączone poprzez instalację wodną z przyporządkowaną im jedną pompą natryskową (11),
mocowanych na wspólnym elemencie nośnym, wzajemnie połączonych poprzez instalacje próżniowe z przyporządkowanymi im
dwiema pompami próżniowo-odsysającymi oraz pozbawione zaworów regulujących przepływ wody chłodzącej, który odbywa się
w sposób ciągły w systemie zamkniętym.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404022 (22) 2013 05 22
(51) B29C 53/56 (2006.01)
B29D 23/00 (2006.01)
F16L 9/12 (2006.01)
(71) WITKOWSKI MICHAŁ ANTONI, Ostrów Wielkopolski;
WITKOWSKA ANNA KRYSTYNA, Ostrów Wielkopolski
(72) WITKOWSKI MICHAŁ ANTONI; WITKOWSKA ANNA
KRYSTYNA
(54) Rura nawojowa z profilem wypełnionym
(57) Rura nawojowa z proﬁlem wypełnionym, wykonana ze spiralnie nawijanego wydrążonego proﬁlu (1) wypełnionego w sposób
kontrolowany wypełniaczem (2) o określonych i znanych właści-

Nr 24 (1067) 2014

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wościach technicznych, korzystnie o właściwościach jak materiał
nawoju.
(2 zastrzeżenie)

A1 (21) 403870 (22) 2013 05 14
(51) B29D 12/00 (2006.01)
B29C 37/04 (2006.01)
(71) WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sławków
(72) BAN CHRISTOPH, AT
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego
(57) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego, w którym przycina się proﬁle pod kątem 45° uzyskując ramiaki zakończone płaszczyzną skośną z krawędziami skośnymi pod kątem
45° do dłuższych krawędzi ramiaków i zgrzewa się ze sobą płaszczyzny skośne ramiaków poprzez stopienie materiału ramiaka
na głębokość zgrzewania prostopadle do płaszczyzny skośnej,
formując ramę skrzydła lub ościeżnicy okna. Obwód płaszczyzny
skośnej (2a, 2b) ramiaków (1) frezuje się tworząc wgłębienia o szerokości (L) od 1 mm do 3 mm i głębokości (G) od 0,5 mm do 1 mm
na wypływki, po czym wsuwa się pomiędzy płaszczyzny skośne (2a, 2b) sąsiednich ramiaków płytę topiącą (5) o dwóch przeciwległych płaszczyznach topiących zawierających szereg prostokątnych wypustów (7a, 7b) o przebiegu równoległym do krawędzi
skośnych ramiaków przebiegających co najmniej na całej długości
krawędzi skośnych, a następnie płaszczyzny skośne (2a, 2b) przyciska się do płyty topiącej (5) do momentu stopienia materiału ramiaków i utworzenia się mikrowczepów (8a, 8b) w płaszczyznach
skośnych (2a, 2b) ramiaków, po czym oddala się płaszczyzny skośne (2a, 2b) od płyty topiącej (5), wysuwa się płytę topiącą (5) z pomiędzy ramiaków i dociska się płaszczyzny skośne (2a, 2b) do siebie,
łącząc mikrowczepy (8a, 8b) na połączenie kształtowe i pozostawia
się ramiaki (1) do scalenia, przy czym każdy wypust (7a, 7b) płyty
topiącej (5) ma wysokość (h) od 1 mm do 5 mm, wystaje na odległość (d) od 0,5 mm do 5 mm z płaszczyzny topiącej (Ga, Ob) i jest
oddalony od sąsiedniego wypustu (7a, 7b) o odległość (h) i dwie
szerokości szczelin (s) równe 100 mikrometrów, przy czym wypusty (7a) na jednej płaszczyźnie topiącej są przesunięte pionowo
o odległość (h + s) względem wypustów (7b) przeciwległej płaszczyzny topiącej.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 404021 (22) 2013 05 22
(51) B31F 5/04 (2006.01)
C09J 103/02 (2006.01)

19

(71) BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNIŚCIĄ, Sulnowo
(72) PŁOCICA JOANNA; TAL-FIGIEL BARBARA
(54) Klej do tektury bezpieczny w kontakcie z żywnością
(57) Przedmiotem wynalazku jest klej do tektury bezpieczny
w kontakcie z żywnością, zwłaszcza do tektury falistej dwuwarstwowej i wielowarstwowej o polepszonych własnościach użytkowych.
Klej zawiera rozpuszczone i zhomogenizowane w wodzie następujące składniki w stosunku do masy wszystkich substancji zawartych
w kleju: 68,00% do 80,00% wagowych wody, 20,00% do 35,00% wagowych skrobi, 0,005% do 0,008% wagowych nanomiedzi, 0,80%
do 2,50% wagowych NaOH, 0,25% do 0,50% wagowych boraksu,
0,002 - 0,008% wagowych nanosrebra.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403892 (22) 2013 05 15
(51) B32B 15/095 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
B32B 15/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) MAGNUCKA-BLANDZI EWA; MAGNUCKI KRZYSZTOF
(54) Kołowa płyta warstwowa w postaci warstw
metalowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest kołowa płyta warstwowa w postaci warstw metalowych, mająca zastosowanie w konstrukcjach
budowlanych i zbiornikach o dużej pojemności. Kołowa płyta warstwowa w postaci warstw metalowych, charakteryzuje się tym,
że tworzą ją rdzeń główny (1) o grubości tc1 mający z obu stron trójwarstwowe okładziny (2), z których każda zbudowana jest z dwóch
płyt (3 i 4) o grubości ts1 i ts2, między którymi usytuowany jest
rdzeń (5) o grubości tc2, przy czym rdzenie (5) okładzin (2) są trwale
połączone z płytami (3 i 4).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403830 (22) 2013 05 10
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO NAN ANDRZEJ NELSON,
MAŁGORZATA NELSON SPÓŁKA JAWNA, Zajączkowo
(72) NELSON ANDRZEJ; NELSON MAŁGORZATA
(54) Multiprotektorowa wielowarstwowa folia
przemysłowa o zwiększonych walorach użytkowych
(57) Multiprotektorowa wielowarstwowa folia przemysłowa
o zwiększonych walorach użytkowych stosowana, zwłaszcza
do opakowań produktów przemysłu spożywczego i farmaceutycznego o zwiększonych właściwościach kurczliwości składająca
się z warstwy zewnętrznej i wewnętrznej oraz wypełnienia, charakteryzuje się, tym że ma warstwę zewnętrzną o grubości 5 μm,
stanowiącą polietylen liniowy w ilości 85,00%, polietylen LDPE
o zwiększonej gęstości do 926 g/cm3 w ilości 14,00%, dodatek antystatyczny permanentny w ilości 0,50%, dodatek poślizgowy w ilości
0,50% i ma warstwę wewnętrzną o grubości 5 μm, odpowiedzialną
za bezpośredni kontakt z pakowanym produktem, którą stanowi
polietylen liniowy mLLDPE w ilości 85,00%, polietylen LDPE MFI
0,3 o gęstości 921 g/cm3 w ilości 14,00%, dodatek antybakteryjny
w ilości około 0,50%, dodatek antypoślizgowy w ilości około 0,50%,
zaś pomiędzy tymi warstwami ma co najmniej jedną warstwę
wypełniającą lub rdzeń o grubości 17 μm stanowiący polietylen
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LDPE o gramaturze ok 921 g/cm3 w ilości 70,00%, polietylen Borstar
o gramaturze 935-337 g/cm3 w ilości 30,00%, Protect 4 jako polimer
identyﬁkujący w ilości 0,50%.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403889 (22) 2013 05 15
(51) B32B 27/40 (2006.01)
B32B 25/04 (2006.01)
B32B 21/02 (2006.01)
E04F 15/10 (2006.01)
(71) AP PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(72) PAWLAK ANDRZEJ
(54) Kompozytowa deska formowana
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozytowa deska formowana, stosowana jako element konstrukcyjny nawierzchni, podestów,
tarasów, podłóg, ciągów komunikacyjnych, szczególnie z przeznaczeniem użytkowania w terenie otwartym, na zewnątrz budynków.
Kompozyt, wykonany z tworzywa sztucznego i materiału organicznego, posiadającego strukturę włóknistą, jest masą spienioną (3’),
której gęstość jest niższa o co najmniej 10%, korzystnie o co najmniej 20%, od gęstości litego kompozytu organiczno-tworzywowego (3), wytworzonego z tych samych komponentów, natomiast
warstwa tej masy spienionej (3’), przynajmniej od przeciwnej
względem jednorodnego kompozytu gumowo-poliuretanowego (2) strony (8), jest trwale i nierozłącznie zespolona z warstwą litego tworzywa sztucznego (10), stanowiącego korzystnie warstwę
wierzchnią (10’), przy czym grubość litej warstwy tworzywowej (10)
jest mniejsza od grubości warstwy organiczno-tworzywowej (3’),
korzystnie co najmniej pięciokrotnie, a najlepiej co najmniej piętnastokrotnie, a od grubości warstwy gumowo-poliuretanowej (2) jest
mniejsza o co najmniej piętnastokrotnie, najlepiej co najmniej dwudziestopięciokrotnie. Warstwa litego tworzywa sztucznego (10)
może mieć strukturę rytą lub odciśniętą, a wklęsłość (11) skierowaną do wewnątrz warstwy litego tworzywa sztucznego (10). Warstwa litego tworzywa sztucznego (10) korzystnie zespolona jest
z warstwą organiczno-tworzywową (3’) połączeniem koekstruzyjnym (12).
(8 zastrzeżeń)
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z podawaną z jednej lub z obydwu stron tektury folią z tworzyw
sztucznych: polietylenu, polipropylenu, poliestru, także folią metalizowaną lub laminatem folii z tworzyw sztucznych z folią z metalu, zwłaszcza z aluminium, pokrytą warstwą kleju termotopliwego
dobranego do rodzaju tworzywa, którą podgrzewa się wstępnie
do temperatury 50 - 150 °C, przy czym walce wywierają ciśnienie
na łączone materiały w zakresie od 0,01 do 0,1 MPa, a ponadto warstwa klejowa folii zwrócona jest w kierunku tektury.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403932 (22) 2013 05 17
(51) B60Q 1/44 (2006.01)
(71) NOWICKA EWA, Opole; LEŚNIAK TOMASZ, Opole
(72) NOWICKA EWA; LEŚNIAK TOMASZ
(54) Przednie światła stopu
(57) Rozwiązanie traktuje o zmontowanych w przedniej części
pojazdów jednośladowych lub wielośladowych światłach STOPU
mających informować użytkowników dróg i pieszych o zamiarze
zatrzymania się pojazdu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403911 (22) 2013 05 17
(51) B60W 30/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice
(72) CIERPISZ STANISŁAW; SOBIERAJSKI WALDEMAR;
KRYCA MAREK; SIKORA TERESA; GOLA MARIAN
(54) Sposób sterowania odbiorem produktów
wzbogacania węgla w wodnej osadzarce
pulsacyjnej
(57) Sposób polega na pomiarze (1) zawartości popiołu we wzbogacanym materiale, poprzez pomiar natężenia promieniowania
naturalnego emitowanego przez wzbogacany materiał. Pomiar
ten dokonuje się na wysokości lub poniżej progu przelewowego
komory wodnej osadzarki pulsacyjnej. Na podstawie zmierzonej
wartości dokonuje się korekty natężenia odbioru produktu dolnego wzbogacanego materiału.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403991 (22) 2013 05 21
(51) B32B 29/08 (2006.01)
B32B 37/12 (2006.01)
B65D 65/42 (2006.01)
(71) MULTIFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(72) BIGOS JÓZEF; MAZIARZ ZBIGNIEW; WANAT SŁAWOMIR
(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowego materiału
opakowaniowego
(57) Sposób wytwarzania wielowarstwowego materiału opako-

A1 (21) 403926 (22) 2013 05 16
(51) B62K 15/00 (2006.01)
(71) OLECH GRZEGORZ, Warszawa
(72) OLECH GRZEGORZ
(54) Rower składany
(57) Rower składany posiadający zdejmowalne przednie koło (1)

waniowego przeznaczonego do wytwarzania opakowań, zwłaszcza na produkty spożywcze, polega na tym, że tekturę falistą dwu,
trzy lub pięciowarstwową o gramaturze od 260 do 1640 g/m2 podawaną w arkuszach lub - w przypadku tektury dwuwarstwowej
- odwijaną z roli, przepuszcza się z szybkością od 5 do 50 m/min pomiędzy ogrzanymi do temperatury od 50 do 150°C walcami wraz

umieszczone na widelcu koła przedniego (2), siodełko (31) umieszczone na sztycy (32) sztywny element łączący (8) pomiędzy blokiem koła tylnego obejmującego koło tylne, element mocowania
koła tylnego, mechanizm napędu koła tylnego (5) i element mocowania sztycy (4), charakteryzuje się tym, że sztywny element
łączący (8) zawiera łącznik (9) i układ stabilizujący (10) oraz rower
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posiada co najmniej dwa środki obrotu (11, 12) o osiach prostopadłych do osi roweru, przy czym wspomniane środki obrotu skonﬁgurowane są tak, że po zdjęciu koła przedniego (1) oraz wykonaniu
obrotów we wzajemnie przeciwnych kierunkach wokół osi środków obrotu widelec koła przedniego (2) obejmuje koło tylne (7),
przy czym w trakcie składania roweru elementy bloku koła tylnego
nie zmieniają pozycji względem siebie.
(17 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 04 01

A1 (21) 403953 (22) 2013 05 20
(51) B64C 29/00 (2006.01)
B64C 39/08 (2006.01)
B64C 3/32 (2006.01)
(71) MĄCZKA WACŁAW, Lublin
(72) MĄCZKA WACŁAW
(54) Samolot energooszczędny pionowego startu
i lądowania, zwłaszcza o dużym udźwigu
(57) Samolot energooszczędny pionowego startu i lądowania,
zwłaszcza o dużym udźwigu posiadający kadłub, stateczniki, rotory
z łopatami osadzone na wałach, łożyska śmigła, przewody ciśnieniowe i pompy oraz silniki hydrauliczne charakteryzuje się tym,
że posiada dwa płaty w układzie tandem o różnych kątach zaklinowania przedniego płata i zaklinowania tylnego płata względem
osi podłużnej kadłuba (1), przy czym kąt φ1 < φ2, zaś osie wałów
rotorów kompozytowych (5) pierwszego i (5’) drugiego biegną
wzdłuż osi podłużnej kadłuba (1), natomiast końce wałów (9) kompozytowych rotorów (5) pierwszego i (5’) drugiego ułożyskowane
są we wspornikach. Końce ramion kompozytowych rotorów (5)
pierwszego i (5’) drugiego połączone są przegubami kulistymi łopaty z końcami łopat rotorów (5) pierwszego i (5’) drugiego. Pomiędzy krawędzią natarcia ramienia rotora a łącznikiem występuje luz
wówczas gdy ramię rotora unieruchomionych kompozytowych rotorów (5) pierwszego i (5’) drugiego ustawione jest w chorągiewkę.
Pompa hydrauliczna posiada dwie sekcje o jednakowej pojemności
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na obrót pompy, zaś silniki hydrauliczne rotorów mają po dwie sekcje o jednakowej pojemności a silniki hydrauliczne śmigła po dwie
sekcje jednakowej pojemności. Zespoły napędowe (11) i (11’) posiadają połączenia przewodami ciśnieniowymi cieczy roboczej.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403913 (22) 2013 05 16
(51) B64C 31/06 (2006.01)
A63H 27/08 (2006.01)
(71) ROSIAK DARIUSZ X-BOARD EXPERT, Meszna
(72) SALMERON GONAZLEZ SERGIO, ES
(54) Układ cięgien do sterowania latawcem
(57) Przedmiotem wynalazku jest regulowany przez użytkownika w trakcie używania układ cięgien, zwanych olinowaniem
służący do zapewnienia optymalnego kształtu latawca pociągowego oraz stabilnej, zakładanej przez użytkownika jego pozycji
w powietrzu. Olinowanie może być zastosowane w latawcach
pompowanych, komorowych jak i innych rodzajów latawców
pociągowych. Układ olinowania, zwany cięgnami łączący użytkownika z latawcem pociągowym, podłączony do prawej i lewej
strony latawca ma cięgna sterujące (A), w postaci jednego lub
dwóch oddzielnych lub połączonych ze sobą cięgien regulacyjnych biegnących do osoby użytkującej latawiec oraz cięgien napinających (B1), (B2), (B3), (B4) przewleczonych korzystnie przez
przelotki (1), (2), (3) w ilości o jednej do maksymalnej ilości zależnych od podłączeń olinowania latawca i ma dodatkowe cięgna
olinowania (D1), (D2), (D3), (D4), (D5), (D6), (D7), (D8) cięgien sprzęgających (C) latawiec z użytkownikiem oraz ma miejsca wzajemnego mocowania cięgien (1”), (2”), (3”), (4”) oraz mocowania cięgien
do tub-balonów lub czaszy latawca pociągowego (1’), (2’), (3’), (4’).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403877 (22) 2013 05 15
(51) B64C 35/00 (2006.01)
B64C 35/02 (2006.01)
(71) JEUTÉ PIOTR, Warszawa
(72) JEUTÉ PIOTR
(54) Pływak do statku powietrznego
(57) Pływak (100) do statku powietrznego zawierający dwie wyporowe części boczne (101), wyporową część środkową (104), oraz
niechowane koła główne (102), których górny fragment wynoszący
co najmniej 80% średnicy kół (102) zawarty jest w pływaku (100)
patrząc od przodu. Wyporowa część środkowa (104) tworzy wraz
z częściami bocznymi (101) najdalej wysuniętą w przód krawędź natarcia (105) pływaka (100) i krawędź spływu (106) pomiędzy częściami bocznymi (101), przy czym krawędź spływu (106) jest oddalona
od tylnego końca części bocznych (101) w kierunku krawędzi natar-
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cia (105) o odległość wynoszącą co najmniej jedną trzecią długości
części bocznych (101).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 404031 (22) 2013 05 22
(51) B65B 35/18 (2006.01)
B65B 35/38 (2006.01)
B25J 15/06 (2006.01)
B23Q 3/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) KOZIOŁ STANISŁAW; SAMBORSKI TOMASZ;
ZBROWSKI ANDRZEJ
(54) Urządzenie do mocowania, zwłaszcza
podciśnieniowego chwytaka, zwłaszcza
podciśnieniowego chwytaka urządzenia
poligraficznego
(57) Urządzenie do szybkiego mocowania, zwłaszcza podciśnieniowego chwytaka, zwłaszcza podciśnieniowego chwytaka urządzenia poligraﬁcznego charakteryzuje się tym, że zawiera płytę
główną (1) zawierającą środki do łączenia z wózkiem zespołu podawania arkuszy oraz elementy sprężyste (5), płytę zamykającą (2)
z gniazdem z elastycznym pierścieniem uszczelniającym, suwak (7)
połączony rozłącznie z płytą ssącą (9), płytą ssącą (9) oraz płytą stabilizującą (8).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 408147 (22) 2014 05 08
(51) B65B 43/18 (2006.01)
(31) 2013-099837
(32) 2013 05 10
(33) JP
(71) General Packer Co., Ltd., Aichi, JP
(72) ISHIKAWA SHINJI, JP; TAKAHASHI MASAAKI, JP;
HAYASHI JUNYA, JP
(54) Podajnik opakowań w pakowarce
(57) Podajnik (1) opakowań w pakowarce (P) zawiera magazynek
opakowań (2) zdolny do pomieszczenia wielu opakowań ułożonych jedno na drugim, mechanizm oddzielający, który skonﬁgurowany jest w taki sposób, aby oddzielić jedno opakowanie znajdujące się w magazynku oraz sekcję układania (4) opakowania,
w której oddzielone opakowanie jest układane. Za każdym razem,
gdy opakowanie umieszczane jest w sekcji układania opakowania,
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opakowanie to jest przytrzymywane i podawane do kolejnego etapu pakowania.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 408148 (22) 2014 05 08
(51) B65B 43/18 (2006.01)
B65B 43/26 (2006.01)
(31) P2013-099993
(32) 2013 05 10
(33) JP
(71) General Packer Co., Ltd., Aichi, JP
(72) TAKAHASHI MASAAKI, JP
(54) Sposób pakowania z dozowaniem gazu i pakowarka
(57) Sposób pakowania z dozowaniem gazu przy użyciu pakowarki (P) typu torowego z dozowaniem gazu obejmuje etap układania opakowania, w którym wiele opakowań ustawionych jeden
na drugim znajduje się w magazynku i które są następnie obracane do pozycji pionowej, kolejno od tego znajdującego się u góry,
pobierania i przekazywania do uchwytu opakowania, etap otwierania/pompowania opakowania polegający na otwarciu otworu
opakowania i nadmuchaniu dna przy pomocy ssawek, etap napełniania opakowania w drodze opuszczenia zsynchronizowanego lejka, który wprowadzany jest do opakowania i przyłożenia elementu
odbierającego dolnej jednostki ostukującej, aby napełnić opakowanie określoną ilością produktu, podczas gdy opakowanie jest ostukiwane, etap odpowietrzania/tymczasowego zamknięcia, polegający na wprowadzeniu dyszy odpowietrzającej do opakowania, aby
usunąć powietrze, które się w nim znajduje i przytrzymaniu otworu
opakowania przez tymczasową grzałkę, aby przyłożyć do otworu opakowania tymczasowe zamknięcie, etap zamykania otworu
opakowania przez zgrzanie tymczasowo zamkniętej części i etap
chłodzenia zamknięcia/wyjmowania opakowania, na który składa
się schładzanie części zgrzanej i wyjęcie opakowania poza system.
(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 403893 (22) 2013 05 15
(51) B65D 1/04 (2006.01)
B65D 23/12 (2006.01)
B65D 77/28 (2006.01)
(71) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk
(72) ZARĘBSKI JAN
(54) Zestaw butelki ze słomką i podwójnym dnem oraz
sposób wytwarzania napoju z żelowymi kulkami
smakowymi, wykorzystujący zestaw butelki
ze słomką i podwójnym dnem
(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw butelki ze słomką i podwójnym dnem, posiadający w dolnej części korpusu butelki (1)
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wgłębienie zakryte od zewnętrznej strony drugim denkiem (2),
przy czym denko (2), po osadzeniu na korpusie butelki (1), tworzy
przestrzeń do umieszczenia pojemnika z dodatkowymi stałymi,
rozpuszczalnymi składnikami napoju. Butelka (1) posiada pionowe zagłębienie (4) przez całą wysokość powierzchni cylindrycznej
butelki (1) do umieszczenia słomki (3), zaś drugie denko (2) posiada od wewnętrznej strony kieszeń obwodową do umieszczenia
dolnego fragmentu tej słomki (3) tak, że butelka (1) z podwójnym
dnem (2) mieści prostoliniową słomkę (3) o długości większej
od głębokości butelki (1). Cały zestaw butelki ze słomką i podwójnym dnem jest zabezpieczony folią termokurczliwą, posiadającą
perforację i/lub taśmę łączącą na całym obwodzie, na wysokości
połączenia butelki (1), z drugim dnem (2). Przedmiotem wynalazku
jest równie sposób wytwarzania napoju z żelowymi kulkami smakowymi do dystrybucji w handlu detalicznym, wykorzystujący zestaw butelki ze słomką i podwójnym dnem.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403886 (22) 2013 05 15
(51) B65D 25/04 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
(71) WĄTROBIŃSKA ALICJA JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI
OPAKOWAŃ Z TEKTURY, Świdnica
(72) WĄTROBIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Sposób wytwarzania pokryw amortyzujących
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pokryw amortyzujących dla ochrony produktów w czasie transportu i magazynowania, narażonych na działanie sił od góry (nacisk, uderzenie, przesuwanie, tarcie). Sposób polega na tym, że z zasobnika złożonych
pokryw (1), przy pomocy podajnika z ramieniem (2), pobierane
są pojedynczo pokrywy i przenoszone do tunelu formującego (3),
w którym następuje otwarcie pokrywy. Pokrywa (1) zostaje położona na przenośnik taśmowy (4) i przesunięta do kolejnej sekcji. Następnie z zasobników na kartoniki amortyzujące (5), przy pomocy
4 automatów podających (6), zostają pobrane kartoniki, na które
z zasobników z klejem (7) nanoszony jest klej na gorąco. Ramiona przenoszą kartoniki z klejem i dociskają do otwartej pokrywy
w czterech punktach. Następnie następuje przesunięcie pokrywy
na koniec przenośnika taśmowego, jej złożenie poprzez rozszerzenie ścianek tunelu oraz swobodny spadek do zasobnika pokryw
gotowych (8).
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 403922 (22) 2013 05 16
(51) B65D 25/08 (2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
(71) DRZEWIECKA GRAŻYNA PPHU CAPSELLA, Łódź
(72) DRZEWIECKI PAWEŁ
(54) Butelka z zamknięciem
(57) Butelka z zamknięciem charakteryzuje się tym, że posiada
wewnątrz butelki, umieszczoną korzystnie równolegle do podstawy przegrodę, która rozdziela wnętrze butelki na dwie komory (2, 3), oraz posiada zamknięcie (4) z wyproﬁlowaną wewnętrzną
częścią (5), przebijającą przegrodę umieszczoną wewnątrz butelki. Zamknięcie (4) posiada na powierzchni zewnętrznej centralnie umieszczoną elastyczną powierzchnię, pod którą (od spodu)
umieszczony jest podłużny proﬁlowany element o długości zależnej od odległości od zamknięcia do powierzchni przegrody,
korzystnie w postaci rurki, który na końcu posiada ostre wyproﬁlowane zakończenie.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403838 (22) 2013 05 10
(51) B65D 85/06 (2006.01)
A47F 7/04 (2006.01)
(71) ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK, ROBERT ZIĘBA,
Rzezawa
(72) LISIECKI ALEKSANDER; MALADA WACŁAW;
WILK ARTUR; ZIĘBA ROBERT
(54) Sposób wytwarzania części palet, zwłaszcza palet
na opony osobowe
(57) Sposób wytwarzania części palet, zwłaszcza palet na opony
osobowe, z płaskiego arkusza blachy stalowej niestopowej polega
na tym, że za pomocą wiązki laserowej o gęstości mocy co najmniej
106 W/cm2 oraz dywergencji nie większej niż 4,0 mm•mrad i gaussowskim rozkładzie modowym TEM00, w pierwszym etapie wycina
się otwory kołowe i kształtowe oraz szczeliny, natomiast w drugim
etapie wycina się obrys detalu stanowiący rozwinięcie powierzchni
zewnętrznej części przestrzennej.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 406521 (22) 2013 12 16
(51) B65D 88/26 (2006.01)
G01G 11/08 (2006.01)
B65G 47/19 (2006.01)
(71) INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW
ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(72) KIELIAN MACIEJ; OBALEŃSKI WŁODZIMIERZ;
NIEMIEC PIOTR; LIPIŃSKI MARIUSZ; KIELIAN ROBERT;
FENNIG WŁODZIMIERZ
(54) Sposób wykrywania i ostrzegania przed
zakłóceniami w swobodnym spływie strumienia
paliwa stałego w przykotłowym zasobniku węgla
zespołu młynowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania i ostrzegania przed zakłóceniami w swobodnym spływie strumienia paliwa
stałego w przykotłowym zasobniku (51) węgla zespołu młynowe-
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go, w którym wykorzystuje się sygnał pomiaru poziomu paliwa
w zasobniku oraz sygnał wysterowania podajnika (52). Sposób charakteryzuje się tym, że w oparciu o znane sygnały obiektowe tworzy się sygnał zamodelowany poziomu paliwa w zasobniku, który
następnie porównuje się z sygnałem poziomu paliwa w zasobniku
i po przekroczeniu zadanego uchybu, sygnałem ostrzegawczym
o wystąpieniu zakłócenia, eliminuje się w znany sposób wystąpienie zakłócenia. Sposób wykrywania i ostrzegania przed zakłóceniami pozwala na bezpieczną eksploatację zasobnika przykotłowego
współpracującego z podajnikiem, zapobiegając powstawaniu pożarów w zasobniku, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwo obsługi i ciągłości pracy bloku.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403860 (22) 2013 05 13
(51) B65G 17/20 (2006.01)
(71) BARCZYK GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE GEBAR,
Mysłowice
(72) BARCZYK GRZEGORZ
(54) Trawersa transportowa do transportu różnego
rodzaju materiałów, zwłaszcza paletyzowanych,
w szczególności w podziemnych wyrobiskach
górniczych
(57) Przedmiotem wynalazku jest trawersa transportowa do transportu różnego rodzaju materiałów, zwłaszcza paletyzowanych,
w szczególności w podziemnych wyrobiskach górniczych, podwieszana do zaczepów górniczej kolejki podwieszanej. Trawersa posiada podłużną belkę nośną górną (1) z zabudowanym poprzecznie
do niej zestawem ramion (2) zawierających zawiesia (3) korzystnie z zamocowanymi belkami nośnymi dolnymi (4) poprzecznie
do belki nośnej górnej (1). Podłużna belka nośna górna (1) posiada
korzystnie na jej końcach uszy (5) do podwieszania trawersy do zaczepu górniczej kolejki podwieszanej, między ramionami (2) posiada uchwyty (6) do ręcznego transportu trawersy i zasobniki (7)
na zawiesia (3). Ramiona (2) posiadają otwory do zamocowania
zawiesi (3) z zabudowanymi zintegrowanymi z ramionami (2) zabezpieczeniami górnymi. Zabezpieczenia górne stanowią suwliwie
umocowane do górnej powierzchni ramion (2) płaskowniki zawierające uchwyty do ich przesuwania, szczeliny ustalające i szczeliny
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łańcuchowe. Każdy otwór posiada własne zabezpieczenie górne.
Belki nośne dolne (4) zawierają zabezpieczenia dolne (15) chroniące zawiesia przed odłączaniem się. Odstępy między ramionami (2)
są większe niż odstępy między parami tych ramion (2). Trawersa
posiada dowolną ilość zabudowanych ramion (2) z umocowanymi
zawiesiami (3) z belkami nośnymi dolnymi (4).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403957 (22) 2013 05 20
(51) B65H 18/10 (2006.01)
B65H 19/22 (2006.01)
B65H 27/00 (2006.01)
G03B 17/26 (2006.01)
B05C 11/00 (2006.01)
(71) NAWROCKI EUGENIUSZ ZPHU KABLONEX, Chodzież
(72) NAWROCKI OSKAR PIOTR; SZOSTAK MAREK STANISŁAW
(54) Nawijak odpadu foliowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest nawijak odpadu foliowego
w postaci ścinek szerokości od 1,5 cm do 10 cm, powstałych podczas produkcji folii polietylenowej ciętej na format półrękawa lub
taśmy. Charakteryzuje się tym, że część cylindryczną bębna (2)
stanowią płytki (3), usytuowane przesuwnie względem promienia
bębna (2), na mechanizmie dźwigniowym, tworząc zmienną średnicę, pokryte warstwą teﬂonową zapobiegającą przyklejeniu oraz
zaciśnięciu się ścinek, zaś skrajny, zewnętrzny element oporowy
bębna (2) stanowią, osadzone na osi (5), składane ramiona (6).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 404030 (22) 2013 05 22
(51) B65H 49/24 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) MATECKI KRZYSZTOF; SAMBORSKI TOMASZ;
ZBROWSKI ANDRZEJ
(54) Wał rozprężny
(57) Wał rozprężny zawierający rurę z podłużnymi kanałami,
w której zamontowany jest korpus z elementami dociskowymi charakteryzuje się tym, że w rurze (1) umieszony jest korpus (2) z trzema
wycięciami.
(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 403959 (22) 2013 05 20
(51) B66C 3/04 (2006.01)
B25J 15/00 (2006.01)
(71) MARKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(72) DZIERŻACZEK KONSTANTY; SPLETT MAREK
(54) Chwytak robota, przeznaczony do cyklicznego
przemieszczania miękkich w szczególności
zafoliowanych ładunków
(57) Chwytak robota, przeznaczony do cyklicznego przemieszczania miękkich w szczególności zafoliowanych ładunków, wyposażony w siłowniki i mocujący uchwyt umożliwiający połączenie
chwytaka z głowicą robota posiada dwie szczęki (1) o kształcie
zbliżonym do trapezu zestawionego z prostokątem, wzdłuż nie połączonego w żadnym punkcie z trapezem brzegu wyposażone
w co najmniej dwa bolce chwytające (2) w kształcie walca zakończonego kształtką zbliżoną kształtem do półkuli (10) zamocowane
przesuwnie do płyty mocującej (3), przy czym połączenie szczęk (1)
z płytą (3) realizowane jest poprzez sprzężony z głowicą robota
zespół siłowników (4), a płyta mocująca (3) połączona jest z płytą
dystansującą (6) wspornikami, przy czym płyta dystansująca (6) połączona jest z głowicą robota poprzez płytę amortyzującą (7).
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 407146 (22) 2014 02 12
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
C09K 11/08 (2006.01)
C09K 11/61 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BAŃSKI MATEUSZ; PODHORODECKI ARTUR;
MISIEWICZ JAN
(54) Sposób wytwarzania koloidalnych nanokryształów
fluorkowych zawierających jony ziem rzadkich
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania koloidalnych nanokryształów ﬂuorkowych zawierających jony ziem
rzadkich znajdujących zastosowanie do produkcji materiałów luminescencyjnych. Sposób charakteryzuje się tym, że sole kwasu
triﬂuorooctowego i metali alkalicznych wybranych z grupy: lit, sód,
potas oraz metali ziem rzadkich wybranych z grupy: itr, lantan, cer,
prazeodym, neodym, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm,
erb, tul, iterb i lutet, przygotowanych w zakresie stosunku molowego soli metali alkalicznych do soli metali ziem rzadkich od 0 do 4,
poddaje się działaniu rozpuszczalnika organicznego w szczególności trójglicerydu użytego w stosunku molowym do prekursorów
ziem rzadkich w zakresie od 20:1 do 200:1, w temperaturze od 250
do 305°C w atmosferze azotu lub argonu.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403960 (22) 2013 05 20
(51) B66C 3/04 (2006.01)
B25J 15/00 (2006.01)
(71) MARKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(72) DZIERŻACZEK KONSTANTY; SPLETT MAREK
(54) Chwytak robota, przeznaczony do cyklicznego
przemieszczania przedmiotów
(57) Chwytak robota, przeznaczony do cyklicznego przemieszczania przedmiotów, w szczególności o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu i zaopatrzonych w występ znajdujący się poniżej górnego boku prostopadłościanu, wyposażony w siłowniki i mocującą
płytę umożliwiającą połączenie chwytaka z głowicą robota posiada
co najmniej jedną parę szczęk (1) o kształcie zbliżonym do prostokąta, połączonych łącznikami śrubowymi z boczną powierzchnią
co najmniej jednej płyty mocującej (8), pomiędzy szczękami (1) równolegle do nich, zasadniczo centralnie zamocowana trwale lub rozłącznie do spodniej części płyty mocującej (8) znajduje się głowica
dociskająca (7), a w każdą szczękę (1) wbudowany jest zamocowany
do szczęki (1) uchylnie do wewnątrz chwytaka widelec (2), którego
pazury (3) zakończone są w dolnej części, skierowanej do wewnątrz
chwytaka występami (10) przy czym pomiędzy pazurami (3) widelca (2) znajduje się zamocowany trwale do szczęki (1) element (4).
(6 zastrzeżeń)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1 (21) 404013 (22) 2013 05 22
(51) C01B 33/26 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) KUDŁA STANISŁAW; DZIALUK GRZEGORZ;
GRITTNER JOLANTA; PIETRUSZKA ANNA;
ROMANOWSKI MARCIN; SZPILSKA KATARZYNA;
SZULC RYSZARD; WOJTALA ANNA
(54) Sposób eksfoliacji glinokrzemianów warstwowych
(57) Sposób eksfoliacji glinokrzemianów warstwowych polega
na tym, że glinokrzemian warstwowy miesza się z substancją organiczną o temperaturze wrzenia wyższej niż 150°C i o lepkości
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w temperaturze 90°C nie przekraczającej 10.000 mPaxs i mieszaninę tę poddaje się wielokrotnej cyrkulacji w układzie zamkniętym,
przy czym element mechaniczny wymuszający cyrkulację mieszaniny jest jednocześnie źródłem dużych sił ścinających, zaś proces
eksfoliacji prowadzi się przy stężeniu glinokrzemianu niższym
od wyznaczonej doświadczalnie wartości krytycznej uniemożliwiającej w wyniku wzrostu lepkości cyrkulację mieszaniny zawierającej glinokrzemian w stanie eksfoliowanym; proces przerywa się
po osiągnięciu temperatury 120-150°C, po czym usuwa się nadmiar
substancji organicznej.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403862 (22) 2013 05 13
(51) C01G 25/06 (2006.01)
C01G 27/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) SMOLIK MAREK; JAKÓBIK-KOLON AGATA;
SKÓRA PAWEŁ
(54) Sposób otrzymywania siarczanowych roztworów
cyrkonu (IV) i hafnu (IV) z ich roztworów
szczawianowych metodą strąceniową
(57) Sposób otrzymywania siarczanowych roztworów cyrkonu(IV)
i hafnu(IV) z ich roztworów szczawianowych metodą strąceniową
charakteryzuje się tym, że cyrkon i hafn z roztworów szczawianowych strąca się jako Zr(Hf)O2•xH2O za pomocą nadmiaru stężonego NH3aq, korzystnie w stosunku molowym NH3:Zr(Hf) = 80-100,
na gorąco, korzystnie w temperaturze 80 do 90°C, po czym sączy się
i dokładnie przemywa wodą, a następnie roztwarza w st. (95%) H2SO4,
korzystnie w stosunku molowym H2SO4: Zr(Hf) = 7-9.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403863 (22) 2013 05 13
(51) C01G 25/06 (2006.01)
C01G 27/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) SMOLIK MAREK; JAKÓBIK-KOLON AGATA
(54) Sposób otrzymywania siarczanowych roztworów
cyrkonu (IV) i hafnu (IV) z ich roztworów
szczawianowych
(57) Sposób otrzymywania siarczanowych roztworów cyrkonu(IV) i hafnu(IV) z ich roztworów szczawianowych, charakteryzuje się
tym, że jony szczawiane we rozkłada się za pomocą nadtlenodwusiarczanu amonu w ilości co najmniej stechiometrycznej w stosunku do szczawianu, korzystnie w stosunku (molowo) nadtlenodwusiarczan amonu : szczawian 1:1-1,3:1, przy czym reakcję prowadzi się
w podwyższonej temperaturze, korzystnie 100-130°C, przez kilka
godzin, korzystnie 2-3 godziny.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403846 (22) 2013 05 11
(51) C02F 3/34 (2006.01)
C12R 1/90 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) PAJDAK-STÓS AGNIESZKA; FIAŁKOWSKA EDYTA;
FYDA JANUSZ; KOCERBA-SOROKA WIOLETA;
SOBCZYK MATEUSZ
(54) Sposób masowej hodowli wrotków z rodzaju
Lecane, potencjalnie wykorzystywanych
w ograniczaniu puchnięcia osadu czynnego
w oczyszczalniach ścieków
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób masowej hodowli wrotków z rodzaju Lecane, potencjalnie wykorzystywanych w ograniczaniu puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków,
stosowany poza komorami osadu czynnego, polegający na tym,
że hodowlę prowadzi się na szalkach (1), w medium płynnym i przy
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dokarmianiu sztuczną pożywką. Szalki (1) zestawione są w pionowych modułach, korzystnie po 10 szalek, przy czym każdy moduł
zawiera płaskodenną podstawę oraz pokrywę. Szalki (1) posiadają
żebrowane dno (2) z otworami (5) zabezpieczonymi szczelnie osadzonymi odcinkami pionowych rurek (6) w ten sposób by zabezpieczyć przed mieszaniem się medium pomiędzy szalkami (1), natomiast umożliwiających wymianę powietrza.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403928 (22) 2013 05 17
(51) C02F 3/34 (2006.01)
C02F 101/32 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) MARCHUT-MIKOŁAJCZYK OLGA;
ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF; POLEWCZYK ARKADIUSZ;
ANTCZAK TADEUSZ
(54) Sposób bioremediacji środowiska wodnego
zanieczyszczonego olejem napędowym
(57) Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego olejem napędowym, polegający na wprowadzeniu
do oczyszczanego środowiska namnożonego inokulum bakterii
z rodzaju Achromobacter i prowadzeniu hodowli w warunkach tlenowych, wspomagany olejem roślinnym, korzystnie rzepakowym,
charakteryzuje się tym, że stosuje się inokulum szczepu bakterii
Achromobacter xylosoxidans G21 wyizolowanego z gruntu skażonego olejem napędowym, przy czym do zanieczyszczonego
środowiska wprowadza się wpierw glukozę, ekstrakt drożdżowy,
Na2HPO4, NH4Cl, następnie sterylizuje oczyszczane środowisko,
szczepi namnożonym inokulum i prowadzi hodowlę inokulum,
zaś natleniony olej roślinny wprowadza się do oczyszczanego
środowiska w okresie między 1-7 dniem bioremediacji i po wprowadzeniu oleju kontynuuje się proces bioremediacji w warunkach
tlenowych.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403929 (22) 2013 05 17
(51) C02F 3/34 (2006.01)
C02F 101/32 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF; MARCHUT-MIKOŁAJCZYK
OLGA; POLEWCZYK ARKADIUSZ; ANTCZAK TADEUSZ
(54) Sposób bioremediacji środowiska wodnego
zanieczyszczonego olejem napędowym
(57) Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego olejem napędowym, poprzez wprowadzenie do oczyszczanego środowiska namnożonego inokulum szczepu bakterii o zdolności degradacji węglowodorów i prowadzenie hodowli bakterii
w warunkach tlenowych, wspomagany olejem roślinnym, korzystnie rzepakowym, charakteryzuje się tym, że w procesie bioremediacji stosuje się inokulum szczepu bakterii Bacillus mycoides NS1020
lub szczepu bakterii Sarcina sp OA10, wyizolowanego ze ścieków
raﬁneryjnych, przy czym do zanieczyszczonego środowiska wprowadza się wpierw glukozę, ekstrakt drożdżowy, Na2HPO4 NH4Cl,
sterylizuje oczyszczane środowisko. Następnie wprowadza się
olej roślinny poddany procesowi ozonowania, prowadzi proces
bioremediacji w warunkach tlenowych i między 2-7 dniem bioremediacji z udziałem oleju wprowadza się do oczyszczanego środo-
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wiska namnożone inokulum szczepu bakterii i kontynuuje proces
bioremediacji.
(1 zastrzeżenie)

łości mechaniczne betonów BWW, szczególnie w początkowym
okresie ich twardnienia w ilości 5-15% w stosunku do masy spoiwa.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403944 (22) 2013 05 20
(51) C04B 7/47 (2006.01)
F27D 17/00 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) KARWAT BOLESŁAW; STAŃCZYK EMIL;
SWATEK MIECZYSŁAW
(54) Układ chłodzenia klinkieru cementowego
w chłodziarce
(57) Układ chłodzenia klinkieru cementowego w chłodziarce ma

A1 (21) 407456 (22) 2014 03 11
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 103/54 (2006.01)
C04B 18/10 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) LATOSIŃSKA JOLANTA; LECH MACIEJ
(54) Zastosowanie stałych produktów spalania jako
pigmentów do barwienia zapraw cementowych
lub betonu
(57) Zastosowanie stałych produktów spalania jako pigmentów

w komorze chłodziarki (2) zabudowany wymiennik ciepła (3) gazciecz, zasilający ciepłem (q+) sorpcyjny agregat chłodniczy (4).
Agregat chłodniczy (4) stroną parownika (q-) połączony jest z wymiennikiem ciepła (6) ciecz-gaz, wbudowanym w kanał dolotowy
powietrza (5) do zespołu wentylatorów (7). Między agregatem
chłodniczym (4), a wymiennikiem ciepła (6), wbudowanym w kanał
dolotowy powietrza (5), układ ma włączone poprzez zawór rozdzielczy odgałęzienie do systemu klimatyzacji (8).
(2 zastrzeżenia)

do barwienia zapraw cementowych lub betonu, charakteryzuje się tym, że jako pigment stosuje się popiół lub żużel powstały
w procesie spalania komunalnych osadów ściekowych. Spalanie
komunalnych osadów ściekowych prowadzi się w temperaturze
600-1200°C, a żużel doprowadza się do frakcji < 1,0 mm.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403949 (22) 2013 05 18
(51) C05F 17/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
(71) CIĄPAŁA PAWEŁ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
BUDINSTEL, Studzian
(72) CIĄPAŁA PAWEŁ; LACH BOGUSŁAW
(54) Sposób wytwarzania nawozu organicznego
(57) Sposób wytwarzania nawozu organicznego polega na tym,
że prowadzi się kompostowanie odpadów organicznych z dodatkiem gnojowicy dwu etapowo, w pierwszym etapie przez
okres 4 tygodni, w temperaturze 40-70°C, a w drugim przez okres
2-3 miesięcy w temperaturze 30-40°C. Sposób charakteryzuje się
tym, że po przeprowadzeniu procesu kompostowania otrzymany
kompost poddaje się procesowi doczyszczania na przesiewaczu
bębnowym i specjalistycznej maszynie doczyszczającej, a następnie dodaje się wodorowęglan sodu NaHCO3 w ilości 110 do 140 mg
na litr kompostu, po czym miesza, porcjuje i paczkuje.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403936 (22) 2013 05 17
(51) C04B 18/08 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH; ROSZCZYNIALSKI
WOJCIECH; MAŁOLEPSZY JAN; STĘPIEŃ PIOTR;
KOTWICA ŁUKASZ
(54) Beton wysokowartościowy
(57) Wynalazek dotyczy otrzymywania betonu wysokowartościowego z udziałem dodatków mineralnych, wpływających na jego
parametry, zwłaszcza wytrzymałościowe. Beton wysokowartościowy składający się ze spoiwa, kruszywa, superplastyﬁkatora, dodatków mineralnych i wody. w znanych proporcjach charakteryzuje
się tym, że jako dodatek mineralny, zawiera uboczne produkty
spalania w postaci odseparowanych frakcji popiołów ﬂuidalnych,
a mianowicie frakcję ziarnową 0-30 μm, stanowiącą dodatek równomiernie zwiększający wytrzymałości mechaniczne betonów
BWW w całym przebiegu ich twardnienia w ilości 5-15% w stosunku
do masy spoiwa lub frakcję ziarnową 0-10 μm popiołu ﬂuidalnego,
która stanowi dodatek bardzo wyraźnie zwiększający wytrzyma-

A1 (21) 403902 (22) 2013 05 15
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05F 11/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osiek
(72) CZAJA TADEUSZ; CIECIERSKI WIESŁAW; WĘGLARZ
BARBARA; KARDASZ HUBERT; ŁUCZAK LECH
(54) Preparat krzemowy o właściwościach stymulujących
rozwój roślin, sposób wytwarzania preparatu
krzemowego stymulującego rozwój roślin i jego
zastosowanie
(57) Preparat krzemowy o właściwościach stymulujących rozwój
roślin, w postaci sypkiej do rozpuszczania w wodzie lub roztworu
wodnego, zawiera rozpuszczalne w wodzie związki krzemu w ilości 0,5 do 60% masowych (w przeliczeniu na SiO2), rozpuszczone
w środowisku wodnym w obecności polisacharydów, polialkoholi, kwasów fulwowych, aminokwasów lub ich mieszanin. Ponadto
korzystnie zawiera co najmniej jeden z makro i/lub mikroelementów takich jak: azot, fosfor, potas, magnez, wapń, siarka, bor, miedź,
żelazo, mangan, molibden, cynk, kobalt. Źródłem związków krzemu są kwasy krzemowe, krzemiany potasu, krzemiany sodu lub
ich mieszaniny, przy czym pH użytych w preparacie związków krze-
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mowych wynosi od 2 do 13. Korzystnie preparat zawiera mannitol,
sorbitol, betainę, metioninę, glicynę lub ich mieszaniny w ilości
od 0,1 do 10% masowych. Ujawniono też sposób wytwarzania preparatu krzemowego i jego zastosowanie w uprawach rolniczych
i ogrodniczych, po rozcieńczeniu wodą w zakresie stężeń od 0,02
do 5% masowych.
(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 403905 (22) 2013 05 15
(51) C06B 25/00 (2006.01)
F42B 1/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa
(72) ORZECHOWSKI ANDRZEJ; POWAŁA DOROTA
(54) Sposób otrzymywania ładunku materiału
wybuchowego z lepiszczem na bazie polibutadienu
zakończonego grupami hydroksylowymi
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania ładunku
materiału wybuchowego z lepiszczem na bazie polibutadienu zakończonego grupami hydroksylowymi (HTPB) za pomocą odlewania pod zmniejszonym ciśnieniem. Wynalazek występuje w trzech
odmianach. Pierwsza odmiana wynalazku dotyczy sposobu otrzymywania ładunku materiału wybuchowego z polimerycznym
lepiszczem na bazie HTPB, tj. ładunku typu PBX (Polymer Bonded
Explosive) zawierającego jako substancje wysokoenergetyczne
kruszące materiały wybuchowe w postaci kompozycji heksogenu (RDX) i 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on -u (NTO). Druga odmiana wynalazku dotyczy sposobu otrzymywania ładunku PBX na bazie HTPB,
który jako składniki wysokoenergetyczne, oprócz mieszaniny ww.
kruszących materiałów wybuchowych zawiera proszek glinowy,
zaś trzecia odmiana wynalazku dotyczy sposobu otrzymywania ładunku PBX na bazie HTPB zawierającego oprócz RDX, NTO i proszku glinowego utleniacz nieorganiczny -chloran(VII) amonu (AP).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403880 (22) 2013 05 14
(51) C07C 29/60 (2006.01)
C07C 31/20 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) LACH JÓZEF; DULA JANUSZ; BUDNER ZBIGNIEW;
WARZAŁA MAREK; KRUEGER ANDRZEJ; MATUS
GRZEGORZ; WÓJCIK JAN; STAŃCZYK DOROTA;
SKOWRONEK SZYMON
(54) Sposób otrzymywania glikolu propylenowego
z gliceryny
(57) Sposób otrzymywania glikolu propylenowego z gliceryny
polega na tym, że: •wodny roztwór oczyszczonej gliceryny otrzymanej jako produkt uboczny w wyniku transestryﬁkacji tłuszczów
roślinnych lub zwierzęcych niskocząsteczkowym alkoholem C1-C6,
poddaje się uwodornieniu pod ciśnieniem 4-18 MPa i temperaturze
190-260°C w reaktorze przepływowym wobec heterogenicznego
katalizatora utrzymywanego w zawiesinie przez wodór przepływający z prędkością zapewniającą najmniej trzykrotny nadmiar w ilości wymaganej stechiometrycznie, przy czym stosuje się heterogeniczny katalizator otrzymany przez strącenie na bezpostaciową
krzemionkę i/lub na glinokrzemian osadów z roztworów soli zawierających co najmniej jony miedzi, cynku glinu i magnezu czynnikiem o charakterze zasadowym, poddanie uzyskanych osadów
procesowi ﬁltracji i kalcynacji w piecu, •zawiesinę katalizatora wyprowadza się poza układ reakcyjny wraz z mieszaniną produktów,
a część zawiesiny katalizatora wyprowadzonej poza układ reakcyjny
po oddzieleniu części produktów, zawraca się do procesu uwodornienia wraz z nową porcją substratów, przy czym zużyty katalizator poza układem oddziela się z mieszaniny reakcyjnej i poddaje
regeneracji.
(11 zastrzeżeń)
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A1 (21) 407204 (22) 2014 02 17
(51) C07C 49/543 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) GRABARCZYK MAŁGORZATA; WIŃSKA KATARZYNA;
MĄCZKA WANDA
(54) 3-etoksy-6-metylocykloheks-2-en-1-on
i sposób otrzymywania
3-etoksy-6-metylocykloheks-2-en-1-onu
(57) Przedmiotem wynalazku jest zapachowy 3-etoksy-6-metylocykloheks-2-en-1-on oraz sposób jego otrzymywania na drodze
syntezy chemicznej z 4-metylo-1,3-cykloheksanodionu. Związek
charakteryzuje się mało intensywnym, przyjemnym, słodkim,
waniliowym zapachem. Wynalazek może znaleźć zastosowanie
w przemyśle kosmetycznym jako składnik kompozycji zapachowych lub w przemyśle spożywczym jako aromatyczny dodatek
do żywności.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403955 (22) 2013 05 20
(51) C07C 67/03 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) HEHLMANN JAN; SZEJA WIESŁAW; SZOTA-BACHORSKA
MAŁGORZATA
(54) Sposób i układ urządzeń do otrzymywania
mieszaniny bioestrów, zwłaszcza z komponentów
depozytowych
(57) Sposób otrzymywania mieszaniny bioestrów polega na tym,
że proces estryﬁkacji komponentów depozytowych szczególnie
tłuszczy zwierzęcych, przepracowanych olejów roślinnych prowadzi się w sposób ciągły za pomocą mieszaniny alkoholi fuzlowych
C2-C5 z nadmiarem molowym alkoholi 1:1,5÷1:2 w stosunku do kwasów tłuszczowych zawartych w substratach. Wstepnie substraty odwadnia się i jako mieszaninę poddaje estryﬁkacji w obecności immobilizowanej lipazy. Po obniżeniu stopnia konwersji poniżej 90%
enzym poddaje się okresowej regeneracji za pomocą przepływu
przez złoże odwodnionych alkoholi fuzlowych, korzystnie alkoholu
n -propylowego. Alkohol poregeneracyjny poddaje się odwodnieniu i jako odwodniony kieruje się do zbiornika substratów (1) procesu estryﬁkacji. Poreakcyjna mieszanina bioestrów podlega odwodnieniu dwustopniową metodą ciągłą z separacją grawitacyjną oraz
adsorpcyjną i przepływa do zbiornika operacyjnego (5) w sposób
ciągły, z którego jest kierowana do dwufazowego przepływowego
reaktora transestryﬁkacji (6) o budowie wielosegmentowej, do którego doprowadzane są alkoholowy roztwór katalizatora alkalicznego wraz z alkoholem metylowym w postaci ciekłej i parowej. W wyniku reakcji przebiegającej w 50-60°C otrzymuje się półprodukt,
który kierowany jest do węzłów rozdziału składników, zaś nadmiar
par alkoholu wykorzystuje się do bezprzeponowego podgrzania
substratu w zbiorniku operacyjnym. Przedmiotem wynalazku jest
także układ urządzeń do otrzymywania mieszaniny bioestrów.
(6 zastrzezeń)

A1 (21) 403971 (22) 2013 05 20
(51) C07C 67/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(72) BOŃCZA-TOMASZEWSKI ZBIGNIEW; JANKOWSKI PIOTR;
NISKA ANNA
(54) Sposób wytwarzania estrów winylowych
(57) Sposób wytwarzania estrów winylowych przez addycję
związków epoksydowych z kwasami monokarboksylowymi zawierającymi wiązanie podwójne sprzężone z grupą karboksylową,
w obecności katalizatora addycji i ewentualnie inhibitora polimeryzacji, w inertnym rozpuszczalniku organicznym lub bez roz-
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puszczalnika, polega na tym, że związek epoksydowy ogrzewa się
z kwasem monokarboksylowym zawierającym wiązanie podwójne
sprzężone z grupą karboksylową w temperaturze od 80°C do 120°C
w obecności soli fosfoniowej o ogólnym wzorze R1R2R3R4P(+)L(-)
jako katalizatora addycji, w którym R1, R2, R3, R4 są takie same lub
różne i oznaczają grupy metylową, etylową, izopropylową, fenylową, metylofenylową, benzylową lub benzylidenową, L oznacza
Cl lub Br. Estry winylowe otrzymane sposobem według wynalazku
mogą być stosowane jako monomery do otrzymywania żywic konstrukcyjnych o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej
oraz jako spoiwa lakiernicze.
(14 zastrzezeń)

A1 (21) 404015 (22) 2013 05 22
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN, Poznań
(72) PERNAK JULIUSZ; KURZAWSKA AGNIESZKA; GÓRSKA
BARBARA; NIEMCZAK MICHAŁ; MARCINKOWSKA
KATARZYNA; PRACZYK TADEUSZ
(54) Protonowe amoniowe ciecze jonowe z kationem
(3-hydroksypropylo)dimetyloamoniowym
i anionem herbicydowym oraz sposób
ich otrzymywania
(57) Przedmiotem wynalazku są protonowe amoniowe ciecze
jonowe z kationem (2-hydroksypropylo)dimetyloamoniowym
i anionem herbicydowym, o wzorze ogólnym 1, mające zastosowanie jako związki o działaniu herbicydowym oraz sposób
ich otrzymywania, w którym, A - oznacza anion (4-chloro-2-metylofenoksy)octanowy lub (2,4-dichlorofenoksy)octanowy, lub 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanowy. Sposób otrzymywania protonowych cieczy jonowych z kationem (3-hydroksypropylo)dimetyloamoniowym i anionem herbicydowym polega na tym, że chlorowodorek (3-hydroksypropylo)dimetyloaminy, rozpuszcza się
w alkoholu alifatycznym o długości łańcucha węglowego od jednego do czterech atomów węgla lub ich mieszaninie, miesza się
z alkoholowym roztworem kwasu (4-chloro-2-metylofenoksy)
octowego, lub (2,4-dichlorofenoksy)octowego, lub 3,6-dichloro2-metoksybenzoesowego, o stężeniu co najmniej 1%, w stosunku
molowym (3-hydroksypropylo)dimetyloaminy do kwasu organicznego od 1:0,9 do 1:1,1, w temperaturze od 293 do 363K, następnie
odsącza się nieorganiczny produkt uboczny, po czym z przesączu
usuwa się rozpuszczalnik, a uzyskany produkt suszy.
(4 zastrzeżenia)

nobenzoesowy poddaje się reakcji diazowania azotanem (III) sodu
w mieszaninie stężonego kwasu solnego, wody i lodowatego kwasu octowego w temperaturze z zakresu od -2 do 7°C, po czym powstałą sól diazoniową w postaci chlorku 3-karboksybenzenodiazoniowego sprzęga się z aniliną wybraną spośród 2-(N-metyloanilino)
etanolu, 2-(N-etyloanilino)etanolu lub 2-[N-(2-hydroksyetylo)anilino)]etanolu w temperaturze poniżej 10°C, a następnie otrzymany
produkt wydziela się z mieszaniny reakcyjnej poprzez zobojętnienie i sączenie.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 407226 (22) 2014 02 18
(51) C07C 245/08 (2006.01)
C07C 51/347 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ZIELIŃSKA SONIA; BARTNICKI ŁUKASZ; ORTYL EWELINA
(54) Pochodne kwasu 5-[(E)-fenyloazo]benzeno-1,3dikarboksylowego i sposób ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne kwasu 5-[(E)fenyloazo]benzeno-1,3-dikarboksylowego o wzorze ogólnym 1,
w którym R oznacza grupę 2-hydroksyetylo(metylo)aminową lub
etylo(2-hydroksyetyloaminową) znajdujące zastosowanie w syntezie materiałów użytecznych w optycznym magazynowaniu
i przetwarzaniu informacji, optoelektronice i holograﬁi, przełącznikach optycznych, optoelektronice i fotonice. Wynalazek ujawnia
również sposób wytwarzania pochodnych o wzorze ogólnym
1, w którym R oznacza grupę 2-hydroksyetylo(metylo)aminową
lub etylo(2-hydroksyetylo)aminową polegający na tym, że kwas
5-aminobenzeno-l,3-dikarboksylowy poddaje się reakcji diazowania azotanem (III) sodu w mieszaninie stężonego kwasu solnego,
wody i lodowatego kwasu octowego w temperaturze z zakresu
od -2 do 5°C, po czym powstałą sól diazoniową w postaci chlorku
3,5-dikarboksybenzenodiazoniowego sprzęga się aniliną wybraną
spośród 2-(N-metyloanilino)etanolu lub 2-(N-etyloanilino)etanolu
w temperaturze poniżej 8°C, a następnie otrzymany produkt wydziela się z mieszaniny reakcyjnej poprzez zobojętnienie i sączenie.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 407224 (22) 2014 02 18
(51) C07C 245/08 (2006.01)
C07C 51/347 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ZIELIŃSKA SONIA; BARTNICKI ŁUKASZ; ORTYL EWELINA
(54) Pochodne kwasu 3-[(E)-fenyloazo]benzoesowego
i sposób ich wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy pochodnych kwasu 3-[(E)-fenyloazo]benzoesowego o wzorze ogólnym l, w którym R oznacza grupę 2-hydroksyetylo(metylo)aminową, etylo(2-hydroksyetyloaminową) lub
bis(2-hydroksyetylo)aminową znajdujących zastosowanie w syntezie materiałów użytecznych w optoelektronice oraz optycznym
magazynowaniu i przetwarzaniu informacji. Wynalazek ujawnia
również sposób wytwarzania pochodnych kwasu 3-[(E)-fenyloazo]benzoesowego o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
2-hydroksyetylo(metylo)aminową, etylo(2-hydroksyetyloaminową)
lub bis(2-hydroksyetylo)aminową polegający tym, że kwas 3-ami-

29

A1 (21) 403973 (22) 2013 05 20
(51) C07C 309/08 (2006.01)
C07C 303/32 (2006.01)
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(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF.
IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(72) JANKOWSKI PIOTR; KIJOWSKA DOROTA;
BOŃCZA-TOMASZEWSKI ZBIGNIEW; GÓRECKA EWA
(54) Nowe monomery alifatyczne z ugrupowaniem
sulfonianowym oraz sposób otrzymywania nowych
monomerów alifatycznych z ugrupowaniem
sulfonianowym
(57) Przedmiotem wynalazku są monomery alifatyczne z ugrupowaniem sulfonianowym, którymi są sole metali alkalicznych kwasu
3[(2,3-dihydroksy)propanoksy]propano-1-sulfonowego o wzorze
ogólnym 1, w którym Me oznacza kation metalu alkalicznego.
Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania nowych monomerów alifatycznych z ugrupowaniem sulfonianowym, którymi
są sole metalu alkalicznego kwasu 3 [(2,3-dihydroksy)propanoksy]
propano-1-sulfonowego o wzorze ogólnym 1, w którym Me oznacza kation metalu alkalicznego. Sposób polega na tym, że 3-alliloksy-1,2-propanodiol miesza się z disiarczanem (IV) dimetalu alkalicznego. Z kolei dodaje się wodę aż do całkowitego rozpuszczenia
substratów i prowadzi reakcję w temperaturze 25-100°C, po czym
mieszaninę reakcyjną schładza się i oddziela otrzymany produkt
znanymi metodami, a następnie suszy. Sole metali alkalicznych
kwasu 3[(2,3-dihydroksy)propanoksy]propano-1-sulfonowego nadają hydroﬁlowość poliestrom stosowanym do wyboru wodorozcieńczlnych żywic poliestrowych. Mogą być też stosowane
do wytwarzania monomerowych żywic poliuretanowych, środków powierzchniowo czynnych, emulgatorów, środków dyspergujących w przemyśle farb i lakierów, przemyśle tworzyw sztucznych,
papierowym.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403833 (22) 2013 05 10
(51) C07C 309/14 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań
(72) ZIELIŃSKI RYSZARD; KWAŚNIEWSKA DOBRAWA
(54) Nowe związki heksametyleno-1,6-bis-(N-alkilo-Nmetyloamonio-N-propanosulfoniany) oraz sposób
ich otrzymywania
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe związki heksametyleno1,6-bis-(N-alkilo-N-metyloamonio- N-propanosulfoniany) o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza łańcuch n-alkilowy o różnej
liczbie atomów węgla wynoszących 10, 12, 14, 16, oraz sposób
ich otrzymywania, który polega na tym, że pochodną N,N’-dialkiloN,N’-dimetylo-1,6-diaminoheksanu o ogólnym wzorze 2, w którym
R oznacza łańcuch n-alkilowy o różnej liczbie atomów węgla wynoszących 10, 12, 14, 16, poddaje się reakcji z 1,3-propanosultonem
o ogólnym wzorze 3 w stosunku molowym 1:2, stosując jako rozpuszczalnik bezwodny aceton.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403832 (22) 2013 05 10
(51) C07C 309/14 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań
(72) ZIELIŃSKI RYSZARD; KWAŚNIEWSKA DOBRAWA
(54) Nowe związki heksametyleno-1(N-alkilo-N-metyloamonio-N-propanosulfonio)-6-(N’-alkilo-N’-metyloaminy) oraz sposób ich otrzymywania
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe związki heksametyleno1-(N-alkilo-N-metylo-amonio-N-propanosulfonio)-6-(N’-alkilo-N’metyloaminy) o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza łańcuch
n-alkilowy o różnej liczbie atomów węgla wynoszących 10, 12, 14,
16 oraz sposób otrzymywania, który polega na tym, że pochodną
N,N’-dialkilo-N,N’-dimetylo-1,6-diaminoheksanu o ogólnym wzorze 2, w którym R oznacza łańcuch n-alkilowy o liczbie atomów
węgla wynoszących 10, 12, 14, 16, poddaje się reakcji z 1,3-propanosultonem o wzorze 3, w ogólnym stosunku molowym 1:1, stosując jako rozpuszczalnik bezwodny aceton. Związki o wzorze 1 mają
zastosowanie w chemii gospodarczej jako związki powierzchniowo
czynne.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407408 (22) 2014 03 05
(51) C07D 223/10 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) LOCHYŃSKI STANISŁAW; STRYJEWSKA AGNIESZKA
(54) 4-metylo-7-(propan-2ylo)-1,5,6,7-tetrahydro-2H-azepino-2-oni sposób jego otrzymywania
(57) Wynalazek ujawnia 4-metylo-7-(propan-2-ylo)-l,5,6,7-tetrahydro-2H-azepino-2-on o wzorze 1 znajdujący zastosowanie jako sub-
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strat do dalszych syntez w przemyśle farmaceutycznym. Wynalazek dotyczy również sposobu otrzymywania 4-metylo-7-(propan-2-ylo)-l,5,6,7-tetrahydro-2H-azepino-2-on o wzorze l, który polega na tym, że 1 g oksymu piperytonu o wzorze 2 i rozpuszcza się
w roztworze 0,6 g NaOH, 5 ml H2O i 4 ml tetrahydrofuranu, po czym
całość ochładza się do 5°C i przy intensywnym mieszaniu wkrapla
się 1,82 g TsCl w 2 ml tetrahydrofuranu, a reakcję prowadzi się przez
19 h w temperaturze pokojowej. Następnie mieszaninę ogrzewa się
przez 2h w temperaturze 50°C przy ciągłym mieszaniu, całość rozcieńcza się wodą do 100 ml i ekstrahuje się eterem dietylowym.
(4 zastrzeżenia)

antyproliferacyjne w stosunku do komórek nowotworowych raka
ludzkiego.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 403952 (22) 2013 05 20
(51) C07D 239/22 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) SOŚNICKI JACEK; STRUK ŁUKASZ; DROŹDZIK MAREK;
KURZAWSKI MATEUSZ; PERUŻYŃSKA MAGDALENA
(54) Pochodna 4,5-diarylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu i sposób otrzymywania pochodnej
4,5-diarylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu
(57) Przedmiotem wynalazku jest fenolowa pochodna 4,5-dia-

A1 (21) 407228 (22) 2014 02 18
(51) C07D 239/69 (2006.01)
C09B 29/036 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ORTYL EWELINA; ZIELIŃSKA SONIA; PIGŁOWSKI JACEK
(54) Fotochromowy monomer azobenzenowy
2-metyloprop-2-enian N-(2,6-dimetylopirynidyn2-ilo)-4[(E)-(4-hydroksyfenylo)diazenylo]
benzenosulfonoamid oraz sposób jego
otrzymywania
(57) Wynalazek ujawnia fotochromowy monomer azobenzeno-

rylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu, a mianowicie 4-(3-hydroksyarylo)-5-arylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tion o wzorze I,
gdzie podstawnik Y1, Y2, Y3, Y4 oznacza atom wodoru lub chloru
lub ﬂuoru lub grupę hydroksylową lub grupę alkilową C1-C6 lub
alkoksylową C1-C6 lub aryloksylową lub grupę alkenylową C1-C6
lub arylowa połączoną przez jeden atom węgla lub grupę arylową połączoną przez dwa atomy węgla, obejmujący atomy związane z Y2 i Y3 lub Y3 i Y4, zaś podstawnik Ar jest o wzorze III, gdzie
X oznacza atom węgla lub azotu, a Z1, Z2, Z3 oznacza atom wodoru lub atom ﬂuoru lub atom chloru lub grupę alkilową C1-C6
lub alkoksylową C1-C6 lub aryloksylową lub grupę acyloksylową
lub grupę alkenylową C1-C6 lub arylową połączoną przez jeden
atom węgla lub grupę arylową połączoną przez dwa atomy węgla, obejmujący atomy związane z Z1 i Z2 lub Z2 i Z3, a podstawnik R we wzorze I, oznacza atom wodoru lub grupę alkilową C1-C6
lub CH2Ar lub Ar, gdzie podstawnik Ar jest o wzorze III. Wynalazek
dotyczy również sposób wytwarzania pochodnej 4,5-diarylo-3,4-dihydropiryrmdyno-2(1H)-tionu, który polega na łączeniu ﬂuorku
tetrabutyloamoniowego (BU4NF) z roztworem rozpuszczalnika
organicznego zawierającym 5-arylo-4-(3-alkilosililoksyarylo)-3,4-dihydropirymidyno -2(1H)-tion o wzorze II. Reakcję prowadzi się
w warunkach bezwodnych w atmosferze gazu obojętnego w temperaturze pokojowej, po czym mieszaninę zakwasza się, miesza
w temperaturze pokojowej, następnie mieszaninę ekstrahuje się
rozpuszczalnikiem niemieszającym się z wodą, a wyciągi organiczne przemywa się wodnym roztworem słabej zasady, oddziela się
warstwę organiczną, a pozostałą wodę usuwa się przez dodanie
środka wiążącego wodę, po odsączeniu którego oddestylowuje
się rozpuszczalnik, a pozostałość oczyszcza się na kolumnie chromatograﬁcznej. Otrzymuje się 4-(3-hydroksyarylo)-5-arylo-3,4-dihydropirymidyno 2(1H)-tion o wzorze I, który wykazuje działanie

wy 2-metyloprop-2-enian N-(2,6-dimetylopirynidyn-2-ilo)-4[(E)-(4-hydroksyfenylo)-diazenylo]benzenosulfonoamid o wzorze l,
będący pochodną 4-amino-N-(2,6-dimetylo-pirymidyn-4-ilo)benzenosulfonoamidu znajdujący zastosowanie do otrzymywania
polimerów i kopolimerów o właściwościach fotochromowych,
zmieniających właściwości pod wpływem światła, które mogą być
stosowane w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji. Wynalazek ujawnia również sposób otrzymywania fotochromowego
monomeru azobenzenowego 2-metyloprop-2-enian N-(2,6-dimetylopirynidyn-2-ilo)-4[(E)-(4-hydroksyfenylo)diazenylo]benzenosulfonoamidu o wzorze 1, będącego pochodną 4-amino-N-(2,6-dimetylo-pirymidyn-4-ilo)benzenosulfonoamidu charakteryzujący się tym, że bezwodnik kwasu metakrylowego poddaje

32

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

się reakcji z N-(2,6-dimetylopirynidyn-2-ilo)-4[(E)-(4-hydroksyfenylo)-diazenylo]-benzenosulfonoamidem, przy czym reakcję prowadzi się w rozpuszczalniku w postaci pirydyny i przy użyciu katalizatora w postaci 4-dimetyloaminopirydyny w atmosferze gazu
inertnego.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 407229 (22) 2014 02 18
(51) C07D 261/10 (2006.01)
C07D 261/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ORTYL EWELINA; ZIELIŃSKA SONIA; PIGŁOWSKI JACEK
(54) Fotochromowy monomer azobenzenowy
2-metyloprop-2-enian 4[(E)-(4-hydroksyfenylo)
diazenylo]-N-(5-metyloizoksazol-3-ilo)
benzenosulfonoamidu i sposób jego wytwarzania
(57) Wynalazek ujawnia fotochromowy monomer azobenzenowy 2-metyloprop-2-enian 4-[(E)-(4-hydroksyfenylo)diazenylo]-N-(5-metyloizoksazol-3-ilo)benzenosulfonoamid o wzorze l, będący pochodną 4-amino-N-(5-metyloizoksazol-3-ilo)benzenosulfonoamidu znajdujący zastosowanie do otrzymywania polimerów
i kopolimerów o właściwościach fotochromowych, zmieniających
właściwości pod wpływem światła, które mogą być stosowane
w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji. Wynalazek ujawnia również sposób wytwarzania fotochromowego monomeru
azobenzenowego 2-metyloprop-2-enian 4-[(E)-(4-hydroksyfenylo)
diazenylo]-N-(5-metyloizoksazol-3-ilo)benzenosulfonoamidu
o wzorze l, będącego pochodną 4-amino-N-(5-metyloizoksazol-3-ilo)benzenosulfonoamidu polegający na tym, że bezwodnik kwasu metakrylowego poddaje się reakcji z 4-[(E)-(4-hydroksyfenylo)
diazenylo]-N-(5-metyloizoksazol-3-ilo)benzenosulfonoamidem,
przy czym reakcję prowadzi się w rozpuszczalniku będącym pirydyną i przy użyciu katalizatora w postaci 4-dimetyloaminopirydyny
oraz w środowisku gazu inertnego.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403999 (22) 2013 05 21
(51) C07D 301/12 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA; MAKUCH EDYTA
(54) Sposób wydzielania glicydolu po procesie
epoksydacji alkoholu allilowego
(57) Sposób wydzielania glicydolu po procesie epoksydacji alkoholu allilowego 30-proc. nadtlenkiem wodoru w obecności
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katalizatorów tytanowo-silikalitowych, polega na tym, że roztwór
poreakcyjny, po oddzieleniu katalizatora poddaje się co najmniej
4-etapowej destylacji cienkowarstwowej, przy czym w drugim i kolejnych etapach destylacji poddaje się frakcję glicydolową. Sposób
charakteryzuje się tym, że destylacji cienkowarstwowej poddaje
się roztwór poreakcyjny zawierający nieprzereagowany nadtlenek
wodoru.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403972 (22) 2013 05 20
(51) C07D 313/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) KRAWCZYK HANNA; JAKUBOWSKA JOANNA;
DUCKA IWONA
(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych
dibenzo[b,f]oksepin
(57) Sposób otrzymywania nowych pochodnych 3-nitrodibenzo[b,f]oksepin o wzorze 1, gdzie R oznacza wodór lub grupę
metoksylową polega na tym, że (E)-2’-hydroksy-2,4-dinitrostilben
o wzorze 2, gdzie R ma podane powyżej znaczenie rozpuszcza się
w dimetyloformamidzie w temperaturze 90-130°C.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403997 (22) 2013 05 21
(51) C07D 403/14 (2006.01)
H01M 8/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) TRZECIAK TOMASZ; NIEDZICKI LESZEK;
GROSZEK GRAŻYNA; MARCINEK MAREK;
WIECZOREK WŁADYSŁAW
(54) Sole do elektrolitów do ogniw galwanicznych,
zwłaszcza litowo-jonowych oraz sposób
ich otrzymywania
(57) Przedmiotem wynalazku są sole do elektrolitów do ogniw
galwanicznych, zwłaszcza litowo-jonowych o wzorze ogólnym (1),
gdzie: Rf oznacza grupę ﬂuoroalkilową z jednym lub większą ilością ﬂuorów, w tym perﬂuoroalkiloą, gdzie alkil oznacza C1 – C5;
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M oznacza metal jednowartościowy, zwłaszcza Li oraz sposób
ich otrzymywania.
(3 zastrzeżenia)
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tualnie dodaje przeciwrozpuszczalnik w celu strącenia produktu,
wydziela surową amorﬁczną sól disodową pemetreksedu, zawiesza
ją w bezwodnym rozpuszczalniku alkoholowym, miesza zawiesinę
w temperaturze pokojowej, wydziela i suszy amorﬁczny produkt.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 407412 (22) 2014 03 06
(51) C07F 9/30 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 13/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) GRABOWIECKA AGNIESZKA; BERLICKI ŁUKASZ; MUCHA
ARTUR; DZIEŁAK ANNA; MACEGONIUK KATARZYNA;
GRELA EWA; KAFARSKI PAWEŁ
(54) Pochodne kwasu aminometylofosfinowego,sposób
wytwarzania oraz zastosowanie
(57) Wynalazek dotyczy pochodnych kwasu aminometylofosﬁnoA1 (21) 407598 (22) 2014 03 21
(51) C07D 471/08 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) OLSZEWSKI TOMASZ; WOJACZYŃSKA ELŻBIETA
(54) Kwasy alfa-hydroksymetylofosfonowe- pochodne
2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są kwasy α-hydroksymetylofosfonowe - pochodne 2-azanorbornanu o wzorze ogólnym I, w którym R
stanowi grupę (R)-α-metylobenzylową lub (S)-α-metylobenzylową.
Sposób wytwarzania kwasów α-hydroksymetylofosfonowych pochodnych 2-azanorbornanu o wzorze ogólnym, w którym R stanowi grupę (R)-α-metylobenzylową lub (S)-α-metylobenzylową polega na tym, że w pierwszym etapie bromotrimetylosilan (BrTMS)
poddaje się reakcji z fosforynem trimetylowym oraz aldehydem
2-azanorbornylowym w stosunku molowych 6:1:1 w temperaturze pokojowej, po czym w drugim etapie produkt reakcji rozpuszcza się w alkoholu metylowym, z którego wydziela się kwasy
α-hydroksymetylofosfonowe - pochodne 2-azanorbornanu w postaci krystalicznej.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403942 (22) 2013 05 17
(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
(71) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(72) MICHALAK OLGA; JATCZAK KAMIL; WITKOWSKA
ANNA; BUJAK IWONA; ŁASZCZ MARTA; TRZCIŃSKA
KINGA; KOŚCIUCH MARTA; ZAGRODZKA JOANNA;
KUTNER ANDRZEJ
(54) Sposób wytwarzania soli disodowej pemetreksedu
w postaci amorficznej o wysokiej czystości
(57) Sposób wytwarzania soli disodowej pemetreksedu w postaci amorﬁcznej o wysokiej czystości charakteryzuje się tym, że kwas
N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-okso-3H-pirolo[2,3-d]pirymidyn-5-ylo)etylo]benzoilo]-L-glutaminowy poddaje się reakcji ze związkiem generującym jony sodu w warunkach bezwodnych, ewen-

wego o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub
podstawniki: metylowy, etylowy, benzylowy, natomiast R2 oznacza
podstawniki: metylowy, etylowy, propylowy, butylowy, izo-butylowy, heksylowy, heptylowy, oktylowy, cykloheksylowy. Wynalazek
ujawnia również sposób wytwarzania pochodnych kwasu aminometylofosﬁnowego o wzorze ogólnym 1. Sposób charakteryzuje
się tym, że jedną część molową N-chronioniego kwasu aminometylofosﬁnowego poddaje się trójskładnikowej kondensacji z co najmniej jedną częścią molową formaldehydu oraz co najmniej jedną
częścią molową aminy N,N-dipodstawionej w obecności co najmniej jednej części molowej kwasu Broensteda, w temperaturze
wrzenia rozpuszczalnika organicznego lub mieszaniny wody z rozpuszczalnikiem organicznym, a następnie produkt reakcji oczyszcza się i izoluje się przy pomocy metod chromatograﬁcznych
i przeprowadza się hydrolizę grup blokujących. Wynalazek obejmuje również inne odmiany sposobu wytwarzania pochodnych
kwasu aminometylofosﬁnowego o wzorze ogólnym 1. Ujawniono
także zastosowanie pochodnych kwasu aminometylofosﬁnowego
o wzorze ogólnym 1, w którym podstawnikami R1, R2 są: łańcuch
alifatyczny w tym atom wodoru, metyl, etyl, propyl, butyl, izo-butyl, pentyl, heksyl, heptyl, pierścień alifatyczny w tym cyklopropyl,
cyklobutyl, cyklopentyl, cykloheksyl, cykloheptyl, pierścień aromatyczny w tym fenyl, benzyl, l-fenyloetyl, acylowy w tym acetyl,
propionyl, butyryl, benzoyl, aminoacetyl, alanyljako leków przeznaczonych do kontroli aktywności ureolitycznej bakterii patogennych
kolonizujących układ moczowy oraz zapobiegania wytrącaniu się
kamienia w moczu. Przedmiotem wynalazku jest też zastosowanie
pochodnych kwasu aminometylofosﬁnowego o wzorze ogólnym
1, jako leków przeznaczonych do ograniczania wzrostu komórek
bakterii patogennych w układzie moczowym.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403857 (22) 2013 05 13
(51) C07F 9/40 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź
(72) KARPOWICZ RAFAŁ; LEWKOWSKI JAROSŁAW;
MIĘKOŚ EWA; ZIELIŃSKI MAREK
(54) Nowe estry metylowe N-podstawionych kwasów
amino(arylo- lub alkilo)metylofosfonowych
oraz sposób wytwarzania estrów metylowych
N-podstawionych kwasów amino(arylo- lub alkilo)
metylofosfonowych
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe estry metylowe N-podstawionych kwasów amino(arylo- lub alkilo)metylofosfonowych
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przedstawione wzorem ogólnym 1, w którym R1 oznacza grupę
ferrocenylową lub 2-tienylową lub cykloheksylową, zaś R2 oznacza
grupę benzylową lub 4-metylofenylową, stosowane jako substancje o właściwościach herbicydalnych i cytotoksycznych oraz sposób wytwarzania estrów metylowych N-podstawionych kwasów
amino(arylo- lub alkilo)metylofosfonowych, w wyniku reakcji pomiędzy aldehydem, aminą i fosforynem dwumetylowym. Reakcję
syntezy prowadzi się jako równomolową pomiędzy aldehydem
o wzorze ogólnym 2, w którym rodnik R1 oznacza grupę fenylową
lub 2-furylową lub 2-tienylową lub ferrocenylową lub fenyloetenylową oraz cykloheksylową, fosforynem dimetylowym i aminą
o wzorze ogólnym R2-NH2, w którym rodnik R2 oznacza grupę benzylową lub 4-metylofenylową, w zewnętrznym, stałym polu magnetycznym o indukcji w zakresie od 0,25 T do 1,25 T, utrzymując
temperaturę 350-355 K, w środowisku polarnego rozpuszczalnika
organicznego.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403941 (22) 2013 05 17
(51) C07J 1/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(72) KACZMAREK ŁUKASZ; CYBULSKI MARCIN; KUBISZEWSKI
MAREK; KOWALSKA JUSTYNA; ROSA ANNA
(54) Sposób wytwarzania 6β-hydroksymetylo-1,3-androstadieno-3,17-dionu
(57) Sposób otrzymywania 6β-hydroksymetylo-1,3 -androstadieno-3,17-dionu obejmuje kondensację 1,3-androstadieno-3,17-dionu
z pirolidyną bez rozpuszczalnika, wobec katalitycznej ilości kwasu
octowego, wyodrębnianie produktu reakcji przez rozcieńczenie
wodą lub rozpuszczalnikiem nie mieszającym się z wodą, korzystnie
dichlorometanem, a następnie poddanie 1,3-dipirolidynoandrosta3,5-dien-17-onu bez suszenia reakcji z aldehydem mrówkowym.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 404001 (22) 2013 05 21
(51) C07K 1/16 (2006.01)
G01N 30/90 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin
(72) GWARDA RADOSŁAW; DZIDO TADEUSZ
(54) Dwukierunkowe rozdzielanie peptydów
i/lub aminokwasów techniką chromatografii
cienkowarstwowej
(57) Sposób rozdzielania peptydów i/lub aminokwasów polega
na tym, że na płytce chromatograﬁcznej z warstwą adsorbentu
na bazie żelu krzemionkowego modyﬁkowanego chemicznie ligandami organicznymi prowadzi się 2-kierunkowe rozwijanie chromatogramu mieszaniny peptydów i/lub aminokwasów z użyciem
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w jednym kierunku fazy ruchomej, zawierającej niższy alkohol lub
mieszaninę niższych alkoholi i wodę, w zakresie proporcji objętościowych 1:1 - 99:1 oraz kwasy organiczne jak: octowy, mrówkowy,
propionowy i/lub ich sole użyte pojedynczo lub ich mieszaniny
o stężeniu w zakresie l - 500 mmol/dm3, natomiast skład fazy ruchomej użytej do prowadzenia rozwijania w drugim kierunku zawiera mieszaninę podanego alkoholu i wody w zakresie proporcji
objętościowych 1:99 - 1:1 oraz kwasy: mrówkowy, triﬂuorooctowy,
pentaﬂuoropropionowy, heptaﬂuoromasłowy, trichlorooctowy
i/lub ich sole użyte pojedynczo lub ich mieszaniny, o stężeniu w zakresie l - 500 mmol/dm3.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403933 (22) 2013 05 17
(51) C08F 2/22 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C08F 290/14 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08K 5/08 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) JASZCZ KATARZYNA; ŚMIGA-MATUSZOWICZ MONIKA;
ŁUKASZCZYK JAN
(54) Sposób otrzymywania makroporowatych mikrosfer
o małej gęstości
(57) Sposób polega na tym, że do wytworzenia makroporowatej
struktury w mikrosferach wykorzystuje się fotopolimeryzację grup
allilowych. Poli(estro-bezwodniki) otrzymywane są metodą polikondensacji w stopie z acetalowanych oligo(bursztynianu 3-alliloksy-1,2-propylenu) (OSAGE) i kwasu dikarboksylowego, przy udziale
wagowym kwasu dikarboksylowego w zakresie 60-90%. Mikrosfery otrzymuje się metodą pojedynczej emulsji typu O/W, gdzie fazę
olejową stanowi roztwór poli(estro-bezwodnika) w rozpuszczalniku
organicznym niemieszającym się z wodą, korzystnie chlorku metylenu, o stężeniu w zakresie 30-60 mg/ml. Fotopolimeryzację prowadzi się w obecności fotoinicjatora, korzystnie 2,2-dimetoksy-2-fenyloacetofenonu (DMPA), którego zawartość wagowa (w odniesieniu
do poli(estro-bezwodnika) wynosi 0,1-2%. Fotoinicjator rozpuszcza
się w roztworze polimeru. Fazę wodną stanowi roztwór poli(alkoholu winylowego) PVA o stężeniu 0,5 - 2%, korzystnie 1%. Emulsję O/W otrzymaną przez zmieszanie obydwu faz w stosunkach objętościowych w zakresie 1:10-1:40, z użyciem homogenizatora przy
szybkości obrotów w zakresie 1500-6000 obr./min., umieszcza się
w krystalizatorze i miesza mieszadłem magnetycznym, naświetlając powierzchnię emulsji lampą UV przez czas 2-4 godzin, otrzymując makroporowate mikrosfery o wymiarach 15-40 μm o gęstości
nasypowej (tap density) w zakresie 0,14-0,25 g/cm3 i porowatości
wewnątrz granul w zakresie 25-38%.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403937 (22) 2013 05 17
(51) C08G 8/10 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; LERG SPÓŁKA
AKCYJNA, Pustków
(72) KAŁĘDKOWSKI BRONISŁAW; JASIŃSKI EDWARD;
SZEMIEŃ MARIUSZ; ZIOBROWSKI ANDRZEJ; GIL
JANINA; GOLISZEWSKA HALINA; KANIA DANUTA;
BIENIEK GRAŻYNA; ŁOZIŃSKI BOLESŁAW; FILA JANINA;
CYGAN MAGDALENA
(54) Sposób syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej
do produkcji laminatów drzewnych
(57) Sposób otrzymywania żywicy fenolowo-formaldehydowej
polega na tym, że w pierwszym etapie fenol z formaldehydem kondensuje się przy stosunku molowym fenol:formaldehyd=1:1-1,30,
w obecności katalizatora zasadowego będącego związkiem
o wzorze HNR1R2 gdzie: R1 i R2 to H i/lub CnH2n+1, n =1-3, w ilości
0,01-0,100 mola/1 mol fenolu, w temperaturze 50-75°C, w czasie
30-120 minut. W drugim etapie w temperaturze 75÷100°C, do uzy-
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skania czasu żelowania w granicach 250÷300 s (150°C, 0,5 ml)
oraz w trzecim etapie w temperaturze o minimum 5°C niższej
niż w drugim etapie do uzyskania czasu żelowania w granicach
200-250 s (150°C, 0,5 ml). Następnie mieszaninę reakcyjną zatęża się
do uzyskania zawartości poniżej 5% wody, rozcieńcza się alkoholem lub mieszaniną alkoholi CnH2n+1OH, gdzie: n=1-3 do uzyskania
lepkości w zakresie 10-25 mPa•s oraz modyﬁkuje się środkami antypieniącymi, korzystnie środkiem będącym mieszaniną propoksylowanych alkoholi tłuszczowych (C12÷C16).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 404020 (22) 2013 05 20
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08J 7/12 (2006.01)
A61L 2/08 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
(71) GAJA GRZEGORZ, Tychy
(72) GAJA GRZEGORZ
(54) Sposób postępowania wytwarzania folii
samorozpuszczalnej
(57) Sposób wytwarzania foli z bazy nici samorozpuszczalnych
stosowanych w dyscyplinach zabiegowych. Sposób przygotowania do stosowania foli polega na zanurzaniu folii w spirytusie i oddziaływaniu promieniowaniem ultraﬁoletowym jonizującym i promieniowaniu podczerwonym.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403850 (22) 2013 05 13
(51) C08L 63/00 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
(71) ADT SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec
(72) SKUBISZ TADEUSZ; CHODOROWSKI ROBERT;
MAZUR ŁUKASZ; BRYK JERZY; ŻWIR MAREK
(54) Kompozycja epoksydowa o zmniejszonej palności
i sposób otrzymywania kompozycji epoksydowej
o zmniejszonej palności
(57) Kompozycja epoksydowa o zmniejszonej palności, charakteryzuje się tym, że jej składnikami są: wodorotlenek glinu lub magnezu lub ich mieszanina w dowolnym stosunku wagowym, w postaci
proszku o ziarnach wielkości nie przekraczającej 45 μm i powierzchni
właściwej w zakresie od 3 do 6 m2/g oraz uwodniony, trzyipółwodny boran cynku w postaci proszku o ziarnach wielkości nie przekraczającej 45 μm i powierzchni właściwej nie mniejszej niż 1,5 m2/g,
zaś udział wagowy wymienionych składników proszkowych
w kompozycji z epoksydową żywicą dianową mieści się w zakresie
od 25% do 75%, oraz nanonapełniacz glinokrzemianowy, który stanowi glinokrzemian warstwowy, korzystnie bentonit, modyﬁkowany dimetylową solą amoniową kwasów tłuszczowych, przy czym
udział wagowy modyﬁkowanego glinokrzemianu warstwowego
w kompozycji z epoksydową żywicą dianową mieści się w zakresie
od 0,5 do 3%, zaś nanonapełniacz glinokrzemianowy wprowadzany jest do kompozycji w postaci przedmieszki, zawierającej około
30% wagowo modyﬁkowanego glinokrzemianu warstwowego,
około 70% dianowej żywicy epoksydowej o liczbie epoksydowej
0,52-0,54 mol/100g i około 2% 3-glicydooksypropylotrietoksysilanu. Sposób otrzymywania kompozycji epoksydowej o zmniejszonej palności charakteryzuje się tym, że proszkowe składniki
uniepalniające wprowadza się do osnowy żywicznej po poddaniu
ich wspólnie modyﬁkacji powierzchniowej w mieszalniku do substancji sypkich, zaś nanonapełniacz glinokrzemianowy wprowadza
się do osnowy żywicznej w formie przedmieszki w mieszaninie ciekłej dianowej żywicy epoksydowej i związku krzemoorganicznego,
a wszystkie składniki kompozycji homogenizuje się z ciekłą dianową żywicą epoksydową w podwyższonej temperaturze w zakresie
od 30°C do 75°C w mieszalniku szybkoobrotowym.
(6 zastrzeżeń)
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A1 (21) 404011 (22) 2013 05 22
(51) C09D 5/06 (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01)
(71) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(72) SPISAK WOJCIECH
(54) Sposób wytwarzania dyspersyjnej farby biobójczej
(57) Sposób wytwarzania dyspersyjnej farby biobójczej charakteryzuje się tym, że bezpośrednio przed jej użyciem, dodaje się metaliczną miedź o uziarnieniu 10 - 1500 μm w ilości 0,5 - 3% wagowych, a po wymieszaniu dodaje się metaliczny cynk o uziarnieniu
10 - 1500 μm w ilości 0,5 - 3% wagowych i miesza.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403910 (22) 2013 05 16
(51) C09J 133/06 (2006.01)
C09J 4/06 (2006.01)
C08F 2/44 (2006.01)
C08F 2/46 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) CZECH ZBIGNIEW; KOWALCZYK AGNIESZKA;
SOWA DOMINIKA
(54) Sposób wytwarzania sieciowanego rodnikowo
promieniowaniem UV fotoreaktywnego kleju
samoprzylepnego
(57) Sposób wytwarzania sieciowanego rodnikowo promieniowaniem UV fotoreaktywnego kleju samoprzylepnego zawierającego grupy oksiranowe, charakteryzuje się tym, że polimeryzacji rozpuszczalnikowej poddaje się 50 do 96,9% wagowych alkilanowych
monomerów (met)akrylanowych, zawierających od 1 do 12 atomów węgla w łańcuchu bocznym grupy alkilowej, 3 do 40% wagowych monomerów zawierających grupy oksiranowe i 0,1 do 10%
wagowych fotoreaktywnych monomerów (met)akrylanowych zawierających grupy benzofenonowe, przy czym stężenie wszystkich
monomerów fotoreaktywnego kleju samoprzylepnego wynosi
100% wagowych.
(4 zastrzezenia)

A1 (21) 403964 (22) 2013 05 20
(51) C09K 11/59 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/79 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(72) CHRUŚCIŃSKA ALICJA; PRZEGIĘTKA KRZYSZTOF
ROBERT; SZCZODROWSKI KAROL; BARZOWSKA
JUSTYNA; GRINBERG MAREK
(54) Termoluminescencyjny materiał dozymetryczny
wysokoczuły dla promieniowania beta
(57) Wynalazek dotyczy syntezy termoluminescencyjnych materiałów. Termoluminescencyjny materiał dozymetryczny wysokoczuły dla promieniowania beta wykazujący liniową zależność
intensywności termoluminescencji od dawki promieniowania charakteryzuje się tym, że stanowi go ortokrzemian strontu aktywowany jonami europu na +2 stopniu utlenienia o wzorze Sr2-xEuxSiO4,
gdzie x równa się od 0,01 do 0,03, a optymalnie 0,02%. Jego synteza polega na wygrzewaniu substratów w atmosferze obojętnej,
a następnie na dalszym ogrzewaniu tak otrzymanego półproduktu
w atmosferze redukującej w celu wytworzenia materiału o zdeﬁniowanej ilości wakansów kationowych V ”Sr oraz wakansów tlenowych
V••O jako pułapek dziurowych i elektronowych.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403916 (22) 2013 05 16
(51) C10G 1/10 (2006.01)
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(71) BARCZYK ROBERT, Ostrzeszów; PAROSA RYSZARD,
Wrocław
(72) BARCZYK ROBERT; PAROSA RYSZARD
(54) Sposób przetwarzania odpadów z tworzyw
sztucznych i układ urządzeń do przetwarzania
odpadów z tworzyw sztucznych
(57) Sposób przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych
i gumy w celu wytwarzania gazu energetycznego zawierającego
węglowodory alifatyczne C1-C4, tlenek węgla i wodór, w którym
odpady z tworzyw sztucznych zawierających ﬂuorowce, siarkę, azot
i tlen oraz zanieczyszczonych substancjami pochodzenia nieorganicznego zawierającymi materiały ceramiczne i metalowe poddaje
się procesowi pirolizy, przy czym rozdrobniony materiał odpadowy wprowadza się do reaktora mikrofalowego bębnowego, gdzie
ogrzewa się materiał odpadowy mikrofalami i przemieszcza się materiał odpadowy w reaktorze. Reakcję pirolizy prowadzi się w reaktorze (102) w temperaturze od 800 do 950°C, przy czym produkty
pirolizy na wyjściu z reaktora (102) zawierają gazy i pyły, oraz karbonizat będący produktem stałym o własnościach adsorbcyjnych,
porowatej strukturze i rozbudowanej powierzchni właściwej, przy
czym karbonizat oddziela się sedymentacyjnie od pozostałych produktów pirolizy i kieruje się 25% otrzymanego karbonizatu do ﬁltra
z karbonizatu (105), natomiast pyły i gazy kieruje się do systemu
schładzania gazów zawierającego co najmniej dwa współbieżnie
pracujące ślimaki, gdzie schładza się gazy do temperatury od 120
do 160°C, natomiast wykropliny i pyły kieruje się do ﬁltra z karbonizatu (105) i zawraca się mieszaninę karbonizatu, wykroplin i pyłów
z ﬁltra (105) do komory reaktora mikrofalowego (102).
(5 zastrzeżeń)
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lone gazy z zespołu oddzielającego cząstki stałe od fazy gazowej
kierowane są do urządzenia absorbującego, oczyszczony strumień
gazów z urządzenia absorbującego kierowany jest do skraplacza,
gdzie zachodzi proces skraplania ulegających skraplaniu składników gazów, uzyskana mieszanka gazowo-wodna ze skraplacza
kierowana jest do odgazowywacza, strumień gazów z odgazowywacza kierowany jest do komory spalania, po czym gazy spalane
są w komorze spalania z uzyskaniem CO2 i pary wodnej; strumienie
pyłu toryﬁkatu zespołu oddzielającego cząstki stałe od fazy gazowej są kierowane do strumienia toryﬁkatu kierowanego z reaktora,
przy czym część strumienia pyłu toryﬁkatu kierowana jest do komory spalania; woda powstająca odgazowywaczu przeznaczona
do produkcji pary jest podawana na przegrzewacz pary, zaś woda
nadmiarowa jest wyprowadzana ze zbiornika odgazowywacza;
przegrzana para z przegrzewacza kierowana jest do reaktora jako
czynnik toryﬁkujący i suszący.
(25 zastrzeżeń)

A1 (21) 403939 (22) 2013 05 17
(51) C12N 15/11 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
C12N 15/00 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) BARTNICKI FILIP; KOWALSKA EWA; PELS KATARZYNA;
STRZAŁKA WOJCIECH
(54) Aptamery DNA rozpoznające metkę histydynową
oraz ich zastosowanie
(57) Ujawniono aptamer DNA wykazujący powinowactwo
do metki His, zawierający sekwencję nukleotydową wybraną spośród Sekw Id Nr 1 i Sekw Id Nr 2 oraz jego zastosowania.
(2 zastrzeżenia)
Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 05 21

A1 (21) 404037 (22) 2013 05 22
(51) C10L 9/08 (2006.01)
(71) BONEFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72) GŁADEK LECHOSŁAW; BŁASIAK WŁODZIMIERZ, SE
(54) Sposób prowadzenia procesu toryfikacji biomasy,
instalacja do prowadzenia procesu toryfikacji
biomasy, toryfikowana biomasa oraz sposób
oczyszczania gazów wylotowych z procesu
toryfikacji
(57) Wynalazek dotyczy sposobu prowadzenia procesu toryﬁkacji biomasy, instalacji do prowadzenia procesu toryﬁkacji biomasy,
toryﬁkowanej biomasy uzyskanej wspomnianym sposobem oraz
sposobu oczyszczania gazów wylotowych z procesu toryﬁkacji.
Sposób prowadzenia procesu toryﬁkacji biomasy charakteryzuje
się tym, że obejmuje podawanie biomasy do reaktora (12) przy kontroli natężenia przepływu, podawanie przeciwprądowo do strumienia biomasy czynnika toryﬁkującego i suszącego, stanowiącego
suchą parę wodną, usuwanie toryﬁkatu z reaktora (12), przy czym
strumień gazów wylotowych z reaktora (12) kierowany jest zespołu
oddzielającego cząstki stałe od fazy gazowej, a następnie odpy-

A1 (21) 407241 (22) 2014 02 18
(51) C12P 7/02 (2006.01)
A61K 31/353 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) JANECZKO TOMASZ; DYMARSKA MONIKA;
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA
(54) Sposób wytwarzania (2S,4R)-trans-flawan-4-olu
(57) Sposób wytwarzania (+)-(2S,4R)-trans-ﬂawan-4-olu charakteryzuje się tym, że do przygotowanej pożywki wprowadza się szczep
Yarrowia lipolytica KCh 71 i w momencie osiągnięcia przez szczep
końcowej fazy logarytmicznego wzrostu, dodaje się (±)-trans-ﬂawan-4-ol o wzorze 1, w ilości 20 mg na 100 ml pożywki, przy czym
proces transformacji mikrobiologicznej prowadzi się wodną kulturą
szczepu przy ciągłym wstrząsaniu, w wyniku czego, przy udziale
systemu enzymatycznego szczepu, następuje utlenienie grupy hydroksylowej jednego z enancjomerów substratu, po czym produkt
ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym się
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z wodą i oczyszcza chromatograﬁcznie, w wyniku czego otrzymuje
się (+)-(2S,4R)-trans-ﬂawan-4-ol z wydajnością 41%.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407370 (22) 2014 03 03
(51) C12P 7/02 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA; SZCZEPANIK MARYLA;
SZOŁYGA BEATA
(54) Sposób otrzymywania 4-hydroksydihydrojasmonu
o aktywności antyfidantnej
(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania 4-hydroksydihydrojasmonu, o wzorze 2, na drodze transformacji mikrobiologicznej
dihydrojasmonu o wzorze 1, za pomocą systemu enzymatycznego
grzyba strzępkowego Absidia coreulea AM93. 4-Hydroksydihydrojasmon, o wzorze 2, może znaleźć zastosowanie jako deterent pokarmowy w stosunku do szkodliwych gatunków owadów.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407371 (22) 2014 03 03
(51) C12P 7/02 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA; SZCZEPANIK MARYLA;
GABRYŚ BEATA
(54) Sposób otrzymywania 4-hydroksydihydrojasmonu
o aktywności antyfidantnej
(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania 4-hydroksydihy-
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A1 (21) 407373 (22) 2014 03 03
(51) C12P 7/02 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA; DANCEWICZ KATARZYNA;
GABRYŚ BEATA
(54) Sposób otrzymywania 4-hydroksyjasmonu
o aktywności antyfidantnej
(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania 4-hydroksyjasmonu, o wzorze 2, na drodze transformacji mikrobiologicznej cisjasmonu o wzorze 1, za pomocą systemu enzymatycznego grzyba
strzępkowego Absidia glauca AM254. 4-Hydroksyjasmon, o wzorze
2, może znaleźć zastosowanie jako deterent pokarmowy w stosunku do szkodliwych gatunków owadów.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407374 (22) 2014 03 03
(51) C12P 7/02 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA; DANCEWICZ KATARZYNA;
GABRYŚ BEATA
(54) Sposób otrzymywania (2E)-1-(3-hydroksy-2,6,6-trimetylocykloheks-1-enylo)but-2-en-1-onu
o aktywności antyfidantnej
(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania (2E)-1-(3-hydroksy-2,6,6-trimetylocykloheks-1-enylo)but-2-en-1-onu, o wzorze 2,
na drodze transformacji mikrobiologicznej β-damaskonu o wzorze 1, za pomocą systemu enzymatycznego grzyba strzępkowego Mortierella isabelina AM212. (2E)-1-(3-hydroksy-2,6,6-trimetylocykloheks-1 -enylo)but-2-en-1-on, o wzorze 2, może znaleźć
zastosowanie jako deterent pokarmowy w stosunku do szkodliwych gatunków owadów.
(2 zastrzeżenia)

drojasmonu, o wzorze 2, na drodze transformacji mikrobiologicznej
dihydrojasmonu o wzorze 1, za pomocą systemu enzymatycznego grzyba strzępkowego Cunninghamella japonica AM472. 4-Hydroksydihydrojasmon, o wzorze 2, może znaleźć zastosowanie
jako deterent pokarmowy w stosunku do szkodliwych gatunków
owadów.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407242 (22) 2014 02 18
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
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(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) JANECZKO TOMASZ; DYMARSKA MONIKA;
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA; LEŚNIAK AGNIESZKA
(54) Sposób wytwarzania (R)-flawanonu
(57) Sposób wytwarzania (R)-ﬂawanonu, o wzorze 2 charaktery-

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) JANECZKO TOMASZ; DYMARSKA MONIKA;
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA; SIEPKO MONIKA
(54) Sposób wytwarzania (2R,4R)-cis-flawan-4-olu
(57) Sposób wytwarzania (-)-(2R,4R)-cis-ﬂawan-4-olu, charaktery-

zuje się tym, że do przygotowanej pożywki wprowadza się szczep
Yarrowia lipolytica KCh 71 i w momencie osiągnięcia przez szczep
końcowej fazy logarytmicznego wzrostu, dodaje się (±)-frans-ﬂavan-4-olu o wzorze 1, w ilości 20 mg na 100 ml pożywki, przy czym
proces transformacji mikrobiologicznej prowadzi się wodną kulturą
szczepu przy ciągłym wstrząsaniu, w wyniku czego, przy udziale
systemu enzymatycznego szczepu, następuje utlenienie grupy hydroksylowej jednego z enancjomerów substratu, po czym produkt
ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym się
z wodą i oczyszcza chromatograﬁcznie, w wyniku czego otrzymuje
się (R)-ﬂawanon z 38% wydajnością.
(3 zastrzeżenia)

zuje się tym, że do przygotowanej pożywki wprowadza się szczep
Candida parapsilosis KCh 909 i w momencie osiągnięcia przez szczep
końcowej fazy logarytmicznego wzrostu, dodaje się (±)-cis-ﬂawan-4-olu o wzorze 1, w ilości 20 mg na 100 ml pożywki, przy czym
proces transformacji mikrobiologicznej prowadzi się wodną kulturą
szczepu przy ciągłym wstrząsaniu, w wyniku czego, przy udziale
systemu enzymatycznego szczepu, następuje utlenienie grupy hydroksylowej jednego z enancjomerów substratu, po czym produkt
ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym się
z wodą i oczyszcza chromatograﬁcznie, w wyniku czego otrzymuje
się (-)-(2R,4R)-cis-ﬂawan-4-ol z wydajnością 46%.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407243 (22) 2014 02 18
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) JANECZKO TOMASZ; DYMARSKA MONIKA;
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA; GNIŁKA RADOSŁAW;
LEŚNIAK AGNIESZKA
(54) Sposób wytwarzania (S)-flawanonu
(57) Sposób wytwarzania (S)-ﬂawanonu, charakteryzuje się tym,
że do przygotowanej pożywki wprowadza się szczep Candida
parapsilosis KCh 909 i w momencie osiągnięcia przez szczep końcowej fazy logarytmicznego wzrostu, dodaje się (±)-cis-ﬂavan-4-olu o wzorze 1, w ilości 20 mg na 100 ml pożywki, przy czym
proces transformacji mikrobiologicznej prowadzi się wodną kulturą
szczepu przy ciągłym wstrząsaniu, w wyniku czego, przy udziale
systemu enzymatycznego szczepu, następuje utlenienie grupy hydroksylowej jednego z enancjomerów substratu, po czym produkt
ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym się
z wodą i oczyszcza chromatograﬁcznie, w wyniku czego otrzymuje
się (-)-(S)-ﬂawanon z wydajnością 42%.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407238 (22) 2014 02 18
(51) C12P 17/06 (2006.01)

A1 (21) 407239 (22) 2014 02 18
(51) C12P 17/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) JANECZKO TOMASZ; DYMARSKA MONIKA;
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA; GNIŁKA RADOSŁAW
(54) Sposób wytwarzania (2R,4S)-trans-flawan-4olu
(57) Sposób wytwarzania (-)-(2R,4S)-trans-ﬂawan-4-ol, charakteryzuje się tym, że do przygotowanej pożywki wprowadza się
szczep Candida wiswanathi KCh 120 i w momencie osiągnięcia
przez szczep końcowej fazy logarytmicznego wzrostu, dodaje się
ﬂawanon o wzorze 1, w ilości 20 mg na 100 ml pożywki, przy czym
proces transformacji mikrobiologicznej prowadzi się wodną kulturą
szczepu przy ciągłym wstrząsaniu, w wyniku czego, przy udziale
systemu enzymatycznego szczepu, następuje redukcja grupy
karbonylowej substratu, po czym produkt ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym się z wodą i oczyszcza
chromatograﬁcznie, w wyniku czego otrzymuje się (-)-(2R,4S)-transﬂawan-4-ol z wydajnością 32%.
(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 407240 (22) 2014 02 18
(51) C12P 17/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) JANECZKO TOMASZ; DYMARSKA MONIKA;
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA; SIEPKA MONIKA;
LEŚNIAK AGNIESZKA
(54) Sposób wytwarzania (2S,4S)-cis-flawan-4-olu
(57) Sposób wytwarzania (2S,4S)-cis-ﬂawan-4-olu o wzorze 2
na drodze enzymatycznej redukcji ﬂawanonu, przy udziale drożdży, charakteryzuje się tym, że do przygotowania pożywki wprowadza się szczep Candida wiswanathi KCh 120, przy czym produkt
ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym się
z wodą i oczyszcza chromatograﬁcznie, otrzymując cis-ﬂawanol
z wydajnością 45%.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403921 (22) 2013 05 16
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(72) SZEWCZYK BOGUSŁAW; RĄBALSKI ŁUKASZ;
MINTA ZENON; ŚMIETANKA KRZYSZTOF
(54) Oligonukleotydy, sekwencja nukleotydowa
fragmentu genu białka fuzyjnego F wirusa
Newcastle Disease (NDV), zastosowanie sekwencji
nukleotydowej do detekcji i różnicowania
odmiennych szczepów NDV
(57) Przedmiotem wynalazku są oligonukleotydy, konserwowana
sekwencja nukleotydowa wchodząca w skład genu kodującego
białko F, wirusa rzekomego pomoru drobiu (Newcastle Discase Virus, NDV, APMV-1), zastosowanie sekwencji nukleotydowej do detekcji i różnicowania szczepów NDV. Oligonukleotydy o sekwencji
DNA charakteryzuje się tym, że służą do powielenia fragmentów
genu białka fuzyjnego w obrębie ewolucyjnie silnie zachowanego
fragmentu tego genu dla wirusów APMV-1, należącego do rodziny
Paramyxoviridae, rodzaju Avulavirus. Sekwencja nukleotydowa DNA
charakterystyczna tym, że zawiera sekwencję wybraną spośród sekwencji DNA lub DNA transkrybowanego z RNA, dla fragmentów
genu kodującego białko fuzyjne wirusa rzekomego pomoru drobiu
zawartych w przedziałach 247-256 oraz 350-369 par zasad liczonych
od początku genu F identyﬁkowanego jako Newcastle Disease Virus, NDV, APMV-1. Wynalazek obejmuje również zastosowanie sekwencji nukleotydowej starterów DNA, które charakteryzuje się
tym, że używa się starterów służących do powielenia fragmentów
genu kodującego białko fuzyjne wirusa rzekomego pomoru drobiu
w obrębie ewolucyjnie silnie zachowanego fragmentu tego genu
do detekcji i różnicowania odmiennych szczepów NDV Newcastle
Disease Virus oraz zastosowanie sekwencji nukleotydowej starterów powielenia odcinka DNA przeprowadza się reakcję RT-PCR
i analizuje się produkty tej reakcji, rozdzielając je na żelu agaro-
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zowym lub żelu poliakrylamidowym, a następnie barwi się DNA
i przeprowadza oględziny w promieniowaniu pod lampą UV.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403996 (22) 2013 05 21
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) GOSIEWSKI TOMASZ; BRZYCHCZY-WŁOCH MONIKA;
PIETRZYK AGATA; BULANDA MAŁGORZATA
(54) Sposób jednoczesnej detekcji bakterii i grzybów
w preparacie biologicznym metodą PCR, startery
oraz zestaw do detekcji bakterii i grzybów
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób równoczesnej detekcji
bakterii i grzybów w próbce materiału biologicznego, w którym
DNA zawarte w próbce materiału biologicznego poddaje się ampliﬁkacji w reakcji PCR w czasie rzeczywistym w systemie multipleksowym, z zastosowaniem w pierwszym etapie starterów
specyﬁcznych dla bakterii i starterów specyﬁcznych dla grzybów,
a w drugim etapie powstały DNA jest ampliﬁkowany z zastosowaniem starterów i sond różnicujących grzyby na grupę grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych i bakterie na Gram dodatnie i Gram
ujemne. Wynalazek obejmuje także nowe oligonukleotydowe startery do detekcji bakterii i grzybów metodą PCR oraz zestaw do równoczesnej detekcji bakterii i grzybów.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 407479 (22) 2014 03 11
(51) C22B 11/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) DUPONT COLIN, BE; WOCH MIECZYSŁAW;
MAZUR JACEK; WRONA ADRIANA;
STASZEWSKI MARIUSZ; BILEWSKA KATARZYNA
(54) Synteza nanometrycznego srebra
(57) Sposób syntezy nanometrycznego srebra ze szlamów anodowych charakteryzuje się tym, że do jonów azotanu srebra powstałych z procesu utleniania szlamów poprzez traktowanie kwasem azotowym srebra poddanych procesowi ﬁltracji, dodawany
jest zasadowy chlorek metalu, i tak uzyskany chlorek srebra w stanie stałym poddawany jest ﬁltracji i wypłukiwany wrzącą wodą.
Następnie wypłukany chlorek srebra jest traktowany roztworem
amoniakalnym, i tak przetworzony rozpuszczalny chlorek srebra
[Ag(NH3)2]Cl poddawany jest ﬁltracji.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403923 (22) 2013 05 17
(51) C22B 13/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(71) POSIADAŁO SŁAWOMIR, Wykno
(72) POSIADAŁO SŁAWOMIR
(54) Sposób i urządzenie do redukcji bezpośredniej
tlenków żelaza
(57) Sposób redukcji bezpośredniej tlenków żelaza, polega
na tym, że pozbawiony zanieczyszczeń ropopochodnych oraz mineralnych materiał wsadowy dozuje się do komory (2) obrotowego
reaktora, a następnie przetapia się zredukowany do żelaza materiał
wyjściowy w piecu syfonowym (3). Sposób charakteryzuje się tym,
że materiał wsadowy oczyszcza się z zanieczyszczeń ropopochodnych oraz mineralnych w urządzeniu i instalacji do oczyszczania
zaolejonych metali i gromadzi się go w zbiorniku (5) odolejonych
tlenków żelaza i następnie wprowadza się go do komory (1) wstępnej redukcji bezpośredniej, wprowadzając jednocześnie do komory (1) wstępnej redukcji bezpośredniej gaz syntezowy, po czym
mieszaninę materiału wsadowego oraz gazu syntezowego przemieszcza się do komory (2) właściwej redukcji bezpośredniej, z któ-
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rej po ogrzaniu usuwa się lotne związki reakcji substratów, a otrzymane po procesie redukcji bezpośredniej metale wprowadza się
następnie do pieca roztapiania (3), w którym rozdziela się frakcje
metali oraz usuwa stałe zanieczyszczenia w postaci żużla. Wynalazek dotyczy też urządzenia instalacji do redukcji tlenków żelaza,
które składa się z komory (4) do odolejania odpadów hutniczych,
instalacji (7) do degradacji odpadów polimerowych, komory (1)
do wstępnej redukcji bezpośredniej, komory (2) do właściwej redukcji bezpośredniej, z której po redukcji następuje odprowadzenie substancji lotnych oraz pieca roztapiania (3).
(24 zastrzeżenia)
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(54) Sposób wytwarzania materiałów odniesienia
dla spoiw bezołowiowych na bazie cyny
o zawartości Cu 1,5+4,5%
(57) Sposób wytwarzania materiałów odniesienia do spektralnej
analizy spoiw bezołowiowych na bazie cyny o zawartości miedzi
1,5 ÷ 4,5% polegający na wtapianiu 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, korzystnie o temperaturze 650°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 i dalej wtapia się kolejno stop wstępny w gatunku
Au36,1Cu63,5Ag, stop wstępny w gatunku SnAg3,5 i miesza przez
kolejne 10 min, po czym obniża się temperaturę kąpieli do 550 °C
i wtapia czysty cynk, stop wstępny w gatunku SnSb9, stop wstępny
w gatunku SnPb38, stop wstępny w gatunku SnAI5, stop wstępny
w gatunku SnAs5 i obniża temperaturę kąpieli do 450”C. Po obniżeniu temperatury kąpieli wtapia się kolejno kadm, bizmut i ind, i tak
wytworzoną kąpiel metalową miesza się prętem graﬁtowym przez
10 minut i odlewa do zimnej kokili żeliwnej.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407354 (22) 2014 02 28
(51) C25C 1/12 (2006.01)
C25C 5/00 (2006.01)
C25D 3/38 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) KOPYTO DOROTA; CHMIELARZ ANDRZEJ;
BARANEK WIT; HANKE MICHAŁ
(54) Sposób otrzymywania proszku miedzi
(57) Sposób otrzymywania proszku miedzi metodą elektrolityczA1 (21) 404024 (22) 2013 05 22
(51) C22C 11/08 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) CWOLEK BEATA; MULLER EWA; BOLIBRZUCH BARBARA;
GAŁECZKA JUSTYNA
(54) Sposób wytwarzania certyfikowanych
materiałów odniesienia do spektralnej
analizy ołowiu antymonowego o zawartości
antymonu od 2,5 do 9,2 %
(57) Sposób wytwarzania materiałów odniesienia do spektralnej
analizy ołowiu antymonowego o zawartości Sb od 2,5 do 9,2%.
polegający na wtapianiu do ołowiu raﬁnowanego dodatkowych
pierwiastków, charakteryzuje się tym, że do indukcyjnego pieca tyglowego wsaduje się ołów raﬁnowany i roztapia go pod szczelnym
pokryciem węgla drzewnego, kolejno do ciekłego ołowiu o temperaturze 800°C wtapia się stop wstępny Cu47Ag25Sb28 i Sb w postaci
metalicznej. Po około 30 minutach i obniżeniu temperatury kąpieli
do 500°C wtapia się stopy wstępne PbAs2, PbSn5, PbCd3, czysty Bi
i stop wstępny PbTe1,8, miesza się prętem graﬁtowym i ściąga żużel,
przelewa do rozgrzanego tygla przelewowego, a następnie odlewa
się do kokili żeliwnej.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 404025 (22) 2013 05 22
(51) C22C 13/00 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) CWOLEK BEATA; MULLER EWA; BOLIBRZUCH BARBARA;
GAŁECZKA JUSTYNA

ną charakteryzuje się tym, że jako elektrolit stosuje się rozpuszczalnik eutektyczny powstały z połączenia chlorku choliny i glikolu etylenowego, a elektrolizę prowadzi się w elektrolicie o temperaturze
20-90°C i przy katodowej gęstości prądu 50-800 A/m2, przy czym
elektrolit nie jest izolowany od kontaktu z powietrzem w czasie
trwania procesu.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403897 (22) 2013 05 15
(51) C30B 25/00 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa
(72) GIERAŁTOWSKA SYLWIA; WACHNICKI ŁUKASZ;
WITKOWSKI BARTŁOMIEJ; GODLEWSKI MAREK;
KOPALKO KRZYSZTOF
(54) Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami
o rozwiniętej powierzchni
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania podłoży
z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni z materiałów półprzewodnikowych i/lub dielektrycznych. Podłoża zawierające takie
nanopowłoki mogą być stosowane w czujnikach pomiaru stężeń
gazów i cieczy, w ogniwach fotowoltaicznych, a także w różnego
typu przyrządach emisyjnych. Sposób polega na tym, że najpierw
na podłożu a zwłaszcza na podłożu z krzemu, kwarcu lub azotku
galu, korzystnie w procesie hydrotermalnym, wytwarza się fakturowaną warstwę ZnO, korzystnie warstwę zawierającą nanosłupki,
nanokropki, czy nanodruty. Następnie metodą osadzania cienkich
warstw, w temperaturze 20-800°C, osadza się na niej półprzewodnikową i/lub dielektryczną nanopowłokę. Po zakończeniu osadzania usuwa się ZnO znajdujące się pod nanopowłoką.
(4 zastrzeżenia)
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DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

A1 (21) 403864 (22) 2013 05 13
(51) D01F 9/22 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
D06M 15/507 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź; AKADEMIA GÓRNICZOHUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków
(72) BOGUŃ MACIEJ; SZPARAGA GRZEGORZ; MIKOŁAJCZYK
TERESA; KRÓL PAULINA; KRUCIŃSKA IZABELLA;
CHRZANOWSKI MICHAŁ; FRĄCZEK-SZCZYPTA ANETA;
BŁAŻEWICZ MARTA; STODOLAK-ZYCH EWA
(54) Sposób wytwarzania kompozytu z włókien
węglowych modyfikowanych nanododatkami
ceramicznymi
(57) Sposób wytwarzania kompozytu z włókien węglowych modyﬁkowanych nanododatkami ceramicznymi, przeznaczonego
zwłaszcza do celów medycznych, polega na formowaniu, metodą
z roztworu na mokro, włókien prekursorowych do otrzymywania
włókien węglowych z poliakrylonitrylu zawierającego nanododatki
ceramiczne, formowaniu z tych włókien, metodą igłowania, włókniny, poddaniu włókniny stopniowemu utlenianiu w dynamicznym
przepływie powietrza i karbonizacji w atmosferze gazu obojętnego
oraz na naniesieniu na powierzchnię otrzymanej włókniny, metodą
elektroprzędzenia, włóknistej warstwy modyﬁkującej. Jako warstwę
modyﬁkującą nanosi się metodą elektroprzędzenia warstwę biodegradowalną z poli(ε-kaprolaktonu), poli(kwasu mlekowego), kopolimerów poli(kwasu mlekowego) z biodegradowalnymi polimerami,
jak poli(ε-kaprolakton) lub poliglikolid, z polihydroksymaślanu, poliglikolidu lub polihydroksyalkanolanu, o grubości 5-500 μm, stosując roztwory tych polimerów w chlorku metylenu, w temperaturze
15-18°C, przy napięciu na kapilarze 18-23 kV.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403828 (22) 2013 05 12
(51) D06N 3/00 (2006.01)
B65G 15/38 (2006.01)
B29D 29/06 (2006.01)
B32B 25/02 (2006.01)
(71) CONBELTS BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom
(72) GRONOSTAJ ELŻBIETA
(54) Trudnopalna trójprzekładkowa taśma
przenośnikowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest trudnopalna, trójprzekładkowa taśma przenośnikowa zawierająca rdzeń składający się z trzech
przekładek tekstylnych (1) stanowiących tkaniny poliamidowe
o grubości 1,6 mm, połączonych ze sobą cienką warstwą międzyprzekładkową (2), przy czym rdzeń taśmy przenośnikowej osłonięty
jest okładką nośną (3) oraz okładką bieżną (4), a warstwa międzyprzekładkowa (2) wykonana jest z gumy, która stanowi mieszaninę
kauczuków chloroprenowych CR i butadienowych BR, napełniaczy,
plastyﬁkatorów, aktywatorów wulkanizacji, uniepalniaczy i środków
sieciujących, przy czym każda przekładka tekstylna (1) jest pokryta
obustronnie warstwą gumy o grubości 0,25 mm, grubość warstwy
międzyprzekładkowej (2) wynosi 0,5 mm, grubość rdzenia taśmy
przenośnikowej wynosi 5,8 mm, a masa jednego metra kwadratowego rdzenia taśmy przenośnikowej wynosi 8,2 kg/m2.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403829 (22) 2013 05 12
(51) D06N 3/00 (2006.01)
B65G 15/38 (2006.01)
B29D 29/06 (2006.01)
B32B 25/02 (2006.01)
(71) CONBELTS BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom
(72) GRONOSTAJ ELŻBIETA
(54) Trudnopalna czteroprzekładkowa taśma
przenośnikowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest trudnopalna czteroprzekładkowa taśma przenośnikowa zawierająca rdzeń składający się z czterech przekładek tekstylnych (1) stanowiących tkaniny poliamidowe
o grubości 1,6 mm, połączonych ze sobą cienką warstwą międzyprzekładkową (2), przy czym rdzeń taśmy przenośnikowej osłonięty
jest okładką nośną (3) oraz okładką bieżną (4) a warstwa międzyprzekładkowa (2) wykonana jest z gumy, która stanowi mieszaninę
kauczuków chloroprenowych CR i butadienowych BR, napełniaczy,
plastyﬁkatorów, aktywatorów wulkanizacji, uniepalniaczy i środków
sieciujących, przy czym każda przekładka tekstylna (1) jest pokryta
obustronnie warstwą gumy o grubości 0,25 mm, grubość warstwy
międzyprzekładkowej (2) wynosi 0,5 mm, grubość rdzenia taśmy
przenośnikowej wynosi 7,9 mm, a masa jednego metra kwadratowego rdzenia taśmy przenośnikowej wynosi 10,57 kg/m2.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 404019 (22) 2013 05 22
(51) D21H 19/12 (2006.01)
B31F 7/00 (2006.01)
(71) BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNIŚCIĄ, Sulnowo
(72) PŁOCICA JOANNA; TAL-FIGIEL BARBARA
(54) Powłoka nanoszona na tekturę, bezpieczna
w kontakcie z żywnością
(57) Przedmiotem wynalazku jest bezpieczna w kontakcie z żywnością powłoka nanoszona na tekturę zwłaszcza na tekturę falistą
dwuwarstwową i wielowarstwową o polepszonych własnościach
użytkowych. Stosowana zgodnie z wynalazkiem powłoka zawiera
rozpuszczone i zhomogenizowane w wodzie następujące składniki
w stosunku do masy wszystkich substancji zawartych w powłoce: 15 litrów wody, 0,0065 do 0,0085 litra olejku eukaliptusowego,
0,0065 do 0,0085 litra olejku z mięty pieprzowej, 0,002% do 0,005%
wagowych nanocząstek ditlenku tytanu o wielkości 20 do 25 nm.
(2 zastrzeżenia)
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BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
A1 (21) 404012 (22) 2013 05 22
(51) E01B 29/16 (2006.01)
(71) MORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(72) GIEMZA RYSZARD; HRYCKOWIAN MACIEJ;
WOŁEK MAURYCY
(54) Urządzenie do rozładunku szyn kolejowych
(57) Urządzenie do rozładunku szyn kolejowych posiadające
dwie ramy montowalne na wagonie, na których zamontowane
są po dwa zespoły prowadzące, przesuwalne w kierunku poprzecznym w stosunku do osi wzdłużnej wagonu, charakteryzuje się tym,
że każdy zespół prowadzący (5) usytuowany jest na wspólnej ruchomej belce (2), wyposażonej w elementy toczne (3) i umieszczone na ramie (1), poruszanej w pionie za pomocą ręcznej przekładni
lub wciągarki (4).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403882 (22) 2013 05 14
(51) E01C 7/26 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG
I MOSTÓW ERBEDIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(72) KIJANOWICZ MAREK; WÓJCIK KRZYSZTOF;
SOSNOWSKI JACEK
(54) Sposób wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej
(57) Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej, w którym wysuszone i podgrzane kruszywo miesza się w mieszarce
z asfaltem oraz ewentualnie z innymi składnikami polega na tym,
że do mieszarki podaje się podgrzane do temperatury 473 K÷503 K
kruszywo w ilości 88,5%÷93,5% wagowych, ciekły asfalt w ilości
2%÷4% wagowych oraz papę odpadową w ilości 4,5%÷7,5% wagowych, przy czym temperaturę gotowej mieszanki, zgromadzonej w mieszarce i/lub w zbiornikach magazynowych, utrzymuje
się w przedziale od 403 K do 473 K. Do mieszarki dozuje się papę
odpadową rozdrobnioną, korzystnie w postaci kawałków wielkości
od 10 mm do 30 mm o temperaturze otoczenia.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403990 (22) 2013 05 21
(51) E02B 11/00 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole
(72) WAŻNY KRZYSZTOF; GAWDZIK ANDRZEJ;
STANISZEWSKI STANISŁAW; SAŁADZIAK MARIAN
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(54) Drenaż przydenny
(57) Przedmiotem wynalazku jest drenaż przydenny znajdujący
zastosowanie szczególnie w budowlach geotechnicznych typu
składowiska odpadów niewyposażonych w system monitoringu
lub gdy monitoring uległ zniszczeniu. Drenaż przydenny zlokalizowany w komorze składowiska odpadów w przekroju podłużnym
i poprzecznym o kształcie trapezu powyżej dna o kształcie prostokąta i otaczającej go folii izolacyjnej, zawierającej przewody odprowadzające charakteryzuje się tym, że drenaż przydenny, który
stanowią przewody drenażowe perforowane (6) usytuowany jest
na poziomie lub poniżej zetknięcia się gruntu rodzimego i odpadów komunalnych (4) wzdłuż boków skarpy odpadów w dolnej
części przestrzeni, którą stanowią ściany odpadów grunt rodzimy
oraz izolacja (2) wypełnionej warstwami przepuszczalnymi. Poprzez studnie rewizyjne drenażu (5) oraz rury wyprowadzające i zawory (9) ścieki odciekowe i wody powierzchniowe są odprowadzane poprzez studzienki rewizyjne (11) do kolektora (10), a następnie
do zbiornika retencyjnego (16) lub oczyszczalni ścieków (17). Rozwiązanie posiada także system zabezpieczający i odprowadzający
wody powierzchniowe czyste.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403961 (22) 2013 05 20
(51) E04B 1/19 (2006.01)
E04H 9/02 (2006.01)
E04B 5/14 (2006.01)
E04B 5/43 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
(71) STRUSKI ANDRZEJ, Rennes les Bains, FR;
STRUSKA MAGDALENA, Rennes les Bains, FR
(72) STRUSKI ANDRZEJ, FR; STRUSKA MAGDALENA, FR
(54) Samonośna, antysejsmiczna konstrukcja budowlana
(57) Przedmiotem wynalazku jest samonośna, antysejsmiczna
konstrukcja budowlana. Konstrukcja budowlana charakteryzuje się

Nr 24 (1067) 2014

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

tym, że stężenie poziome w postaci przecinających się wzajemnie
prętów (1,), które usytuowane są w taki sposób, by pomiędzy prętami tworzyły się formy trójkątne, jest powiązane z pionowymi i ukośnymi podporami (2), w punktach przecięć prętów stężenia poziomego. Taki sposób wzajemnego powiązania prętów konstrukcji,
czyni z niej, sztywną konstrukcję w stosunku do zastosowanych
ilości materiału.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403967 (22) 2013 05 20
(51) E04C 2/26 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
(71) GLANER WIESŁAW, Czersk
(72) GLANER WIESŁAW
(54) Kompozyt ekologiczny do wytwarzania płyt
termoizolacyjnych dla budownictwa
(57) Kompozyt ekologiczny do wytwarzania płyt termoizolacyj-
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A1 (21) 404026 (22) 2013 05 23
(51) E04C 2/52 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(71) PACUK WACŁAW, Białystok
(72) PACUK WACŁAW
(54) Strop prefabrykowany sprężony dwukierunkowo
(57) Sprężone prefabrykowane płyty stropowe (3) po ułożeniu
w pozycji wbudowania spręża się prętami prostopadłymi do długości płyt, prowadzonymi w uprzednio uformowanych otworach
prefabrykatów. Sprężenie płyt prefabrykowanych łącznie ze sprężeniem prostopadłym do długości tych płyt tworzy strop prefabrykowany sprężony dwukierunkowo.
(1 zastrzeżenie)

nych i budownictwa, zawiera 50-70% wagowych celulozy oraz
20-40% wagowych perlitu w odniesieniu do suchej masy Do wytworzenia kompozytu według wynalazku, celuloza przemysłowa pozyskiwana jest z makulatury szarej, gazet oraz opakowań
kartonowych.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403962 (22) 2013 05 20
(51) E04C 2/42 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(71) PACUK WACŁAW, Białystok
(72) PACUK WACŁAW
(54) Strop monolityczny sprężony prętami
(57) Strop monolityczny sprężony uformowany na deskowaniu
jest sprężony prętami (2) o wysokiej granicy plastyczności i dużej
ciągliwości zakończonymi płytkami oporowymi i śrubami. Pręty naprężone są nakrętkami lub prasą i nakrętkami, zastępują sprężenie
kablami i umożliwiają korektę uzyskanej strzałki ugięcia sprężonego stropu. Ze względu na dużą ciągliwość stali prętów sprężających
sprężenie prętami jest bezpieczne i przy mniejszych średnicach
prętów może być wykonane kluczami do nakrętek. Kontrolę wielkości naprężenia prętów należy prowadzić przez pomiar długości
śruby wyciągniętej nakrętką i wielkości uzyskanej ujemnej strzałki
ugięcia.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403898 (22) 2013 05 15
(51) E04C 3/09 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) MAGNUCKA-BLANDZI EWA; MAGNUCKI KRZYSZTOF
(54) Ceowa belka cienkościenna
(57) Ceowa belka cienkościenna, mająca średnik o wysokości (h)
i prostopadłe do niej półki o szerokości (b), charakteryzuje się tym,
że środnik (1) jest wygięty ku wnętrzu na głębokość w przybliżeniu 3/50 b tworząc płaszczyznę o szerokości równej w przybliżeniu
2/3 h, zaś półki (2) mają powierzchnię zewnętrzną płaską, a powierzchnię wewnętrzną ukształtowaną z przegięcia (3) ku wnętrzu
skrajnej części blach tworzącej półkę (2) o szerokości w przybliżeniu
b/2 od skrajnej krawędzi półki (2).
(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 404004 (22) 2013 05 22
(51) E04C 5/16 (2006.01)
F16B 7/06 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) CHARZEWSKI JAN
(54) Złączka prętów zbrojeniowych
(57) Złączka prętów zbrojeniowych, zwłaszcza prętów zbrojeniowych, mających karby, ma kształt tulei (3) mającej na zewnętrznym obwodzie pierścieniowe zgrubienia (5) do zaciskania prętów
zbrojeniowych.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403906 (22) 2013 05 15
(51) E04F 15/04 (2006.01)
(71) CLASSEN FLOOR SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(72) GÓRECKI MACIEJ; FURMAŃSKI DANIEL
(54) System zespalania paneli, zwłaszcza paneli
podłogowych
(57) System zespalania paneli, zwłaszcza paneli podłogowych,
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i tylnej (2) lub co najmniej jedna ściana boczna (8) od strony ściany
tylnej (2), ma wysokość odpowiadającą wysokości ściany (2) zwiększającą się w kierunku ściany przedniej (1).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403918 (22) 2013 05 16
(51) E04G 13/00 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
(71) STACHOŃ CEZARY, Karolina
(72) STACHOŃ CEZARY
(54) Jednostronny szalunek tracony
(57) Jednostronny szalunek tracony charakteryzuje się tym,
że element izolacyjny - szalunek tracony (1) jest ukształtowany (wyproﬁlowany) w szczególności poprzez system rowków i wcięć (3),
by wypełniający go beton (2) zapewnił dobre trzymanie tego szalunku - izolacji, lub też zawiera dodatkowe elementy (4, 11), kształtki,
kołki czy wypusty z materiału własnego lub innego, by wypełniający je beton zapewnił dobre trzymanie tego szalunku - izolacji.
(11 zastrzeżeń)

charakteryzuje się tym, że panele wykonane z tworzywa PVC albo
z HDF, których górna powierzchnia pokryta jest warstwą winylu
o grubości od 0,7 mm do 7 mm, zespala się za pomocą płynnej substancji uszczelniającej, korzystnie składającej się z 80% - 90% wagowych tetrohydrofuranu oraz 10% - 20% wagowych polichlorku winylu, w ten sposób, że w szczeliny o szerokości od 0,3 mm do 4 mm
pokrycia winylowego paneli, powstające w trakcie montażu paneli
aplikuje się na zimno substancję zespalającą, z zachowaniem czasu
wiązania od 1h- 2h oraz w temperaturze otoczenia 16 - 25°C.
(2 zastrzeżenia)
Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 01 21

A3 (21) 403925 (22) 2013 05 16
(51) E04F 21/02 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
(61) 397796
(71) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(72) ZIELIŃSKI RAFAŁ
(54) Przyrząd do nanoszenia zaprawy budowlanej
(57) Przyrząd do nanoszenia zaprawy budowlanej charakteryzuje
się tym, że co najmniej jedna ściana boczna (8, 8’) ma wysokość równą wysokości ściany przedniej (1) i tylnej (2), zaś wysokość drugiej
ściany bocznej jest większa lub równa wysokości ściany przedniej (1)

A1 (21) 403920 (22) 2013 05 16
(51) E06B 3/96 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E05D 15/04 (2006.01)
(71) ZPHU ALSECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa
(72) ZAJĄC MARIUSZ
(54) Sposób wytwarzania ram okiennych, szczególnie
wielokwaterowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ram okiennych, szczególnie wielokwaterowych, mających zastosowanie
w budownictwie ogólnym, zwłaszcza mieszkaniowym, dla okien
o polepszonych parametrach akustycznych, podwyższonej odporności na obciążenia wiatrem i udoskonalonej wodoszczelności.
Sposób charakteryzuje się tym, że wycina się uszczelkę w obszarze
przetopu (5), zaś w proﬁlu ramy (1) wybiera się poprzez skrawanie
gniazdo (6) do osadzenia w nim proﬁlu słupka (2) i które jest pojemnikiem przetopionego w procesie zgrzewania tworzywa słupka (2) i proﬁlu ramy (1), przy czym procesowi topienia poddawane
są ściany wewnętrzne proﬁlu słupka (2), z kolei do wewnętrznej powierzchni proﬁlu ramy (1) mocuje się jedno z ramion zawiasów (4),
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z których drugie mocuje się do wewnętrznej powierzchni proﬁlu
skrzydła okna.
(1 zastrzeżenie)

45

opuszczania elementu napędzanego zamykanego grawitacyjnie.
W pierwszej odmianie, hamulec dynamiczny (25) stanowi hamulec
wiroprądowy (7), który jest zbudowany z obrotowej i zamocowanej
przesuwnie osiowo na wale (8) części ruchomej oraz części stałej
umieszczonej na oprawie (6) przymocowanej do podstawy (29),
przy czym hamulec wiroprądowy (7) zawiera tarczę z materiału
ferromagnetycznego i przylegającą do niej tarczę z miedzi oraz ferromagnetyczną tarczę z magnesem, natomiast w drugiej odmianie,
hamulec dynamiczny (25) stanowi hamulec elektryczny.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 404014 (22) 2013 05 22
(51) E21D 21/00 (2006.01)
(71) KUBICZEK ROMUALD PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE INTERRAM,
Ogrodzieniec
(72) KUBICZEK ROMUALD; KUBICZEK PAWEŁ
(54) Strunowa kotew iniekcyjna
(57) Przedmiotem wynalazku jest strunowa kotew iniekcyjna,
A1 (21) 403900 (22) 2013 05 15
(51) E06B 5/16 (2006.01)
E05F 15/16 (2006.01)
(71) GUCIA URSZULA P.P.H.U. AURUM, Mosina
(72) GUCIA MAREK
(54) Urządzenie do poruszania elementów
zamykanych grawitacyjnie, zwłaszcza przegród
przeciwpożarowych
(57) Urządzenie do poruszania elementów zamykanych grawitacyjnie, zwłaszcza przegród przeciwpożarowych, charakteryzuje
się tym, że składa się z zespołu wciągającego (31) w postaci niesamohamownej wciągarki, utworzonego z silnika (2) z przekładnią (1)
połączona z bębnem nawojowym (10), na którym nawinięte jest
cięgno (11) lub połączoną z kołem przekładni cięgnowej oraz zespołu hamującego (32) utworzonego z hamulca stałego (5) i hamulca dynamicznego (25), przy czym do swobodnego zakończenia cięgna (11) lub do elementu przekładni cięgnowej zamocowany
jest element zamykany grawitacyjnie, natomiast na osi silnika (2)
zamontowane jest sprzęgło jednokierunkowe (3), zaś elementy
ruchome hamulca stałego (5) i hamulca dynamicznego (25) osadzone są na wale (8) łożyskowanym w oprawie (6) przymocowanej do nieruchomej podstawy (29), a sprzęgło jednokierunkowe (3) przenosi moment obrotowy na wał (8) wyłącznie w kierunku

wklejana do górotworu i przeznaczona do wzmacniania i zabezpieczenia górotworu zwłaszcza w wyrobiskach kopalnianych wokół wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla
kamiennego i rud metali nieżelaznych. Strunowa kotew iniekcyjna
posiada wiązkę pojedynczych strun, rozpieranych elementami rozporowymi i ściągniętych ze sobą oplotami, które z jednego końca
umocowane są w obejmie końcówki prowadzącej, a z drugiej strony osadzone są w gwintowanej zewnętrznie tulei zakończonej końcówką iniekcyjna, zaopatrzonej w podkładkę i nakrętkę. Tuleja (4)
złożona jest z gwintowanego zewnętrznie odcinka cylindrycznego (5), zbieżnego do wewnątrz odcinka stożkowego (6) oraz cylindrycznego odcinka wlotowego (7), zakończonego głowicą iniekcyjna (8) z zaworem zwrotnym, przy czym struny (1), wpuszczone
do odcinka cylindrycznego (5) tulei (4) otaczają wewnętrzny ruchomy, stożkowy suwak rozpierający (11) i utwierdzone są zbieżnie
na końcu odcinka stożkowego (6) tulei (4), natomiast cylindryczny
odcinek (5) tulei (4) połączony jest z rurą uszczelniającą (12), w której
osadzony jest przelotowo przy pomocy umieszczonych wewnątrz
rury uszczelniającej (12) centrujących korków uszczelniających (13)
odcinek przewodu hydraulicznego (14), otoczony równomiernie
rozłożonymi na jego odwodzie strunami (1), który z jednej strony
wychodzi poza krawędź rury uszczelniającej (12), do przestrzeni
ograniczonej strunami (1), w której umieszczony jest element rozpierający (15) oraz kulka zaworowa (16), a przestrzeń pomiędzy wewnętrzną ścianą rury uszczelniającej (12) i zewnętrzną powierzchnią
przewodu hydraulicznego (14), w której biegną struny (1), wypełniona jest chemoutwardzalną masą uszczelniającą (17). Ujście przewodu hydraulicznego (14) znajduje się w przedziale 1,0 m - 2,0 m
od końca kotwi.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403935 (22) 2013 05 17
(51) E21F 5/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ; SEDLACZEK JANUSZ;
CEBULA DANUTA; KALITA MAREK; BAŁAGA DOMINIK;
SIEGMUND MICHAŁ
(54) Zespół sterujący przepływem zraszającego medium
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół sterujący przepływem
zraszającego medium, który przeznaczony jest do zraszania źródeł zapylenia na kopalnianych drogach transportowych. Zespół
wyposażony jest w układ hydrauliczny z usytuowanym na drodze

46

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

przepływu medium zraszającego zaworem sterującym oraz w element obrotowy przenoszący napęd z przenośnika na pompkę
sterującą przepływem czynnika zraszającego. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że przed zaworem sterującym (7), otwierającym
i zamykającym przepływ medium do zraszających urządzeń (9)
ma włączoną do obiegu medium zraszającego pompkę (3), za pośrednictwem dopływowego przewodu (5), a na wyjściu z pompki (3) ma wypływowy przewód (6), który tłoczy medium zraszające
z pompki (3) do sterującego zaworu (7). Pompka (3), jak i zraszające
urządzenia (9) zasilane są tym samym zraszającym medium, dostarczanym z zasilającej sieci (4). Dopływowy przewód (5) i wypływowy
przewód (6) połączone są bocznikowym przewodem (11), w ciągu
którego zabudowany jest zawór bezpieczeństwa (12).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403965 (22) 2013 05 20
(51) E21F 5/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) RAWICKI NORBERT
(54) Mechaniczny sterownik przepływu cieczy lub gazu
(57) Sterownik charakteryzuje się tym, że ma osadzone wewnątrz
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1 (21) 403968 (22) 2013 05 20
(51) F02B 53/00 (2006.01)
(71) SZYMKOWIAK MIROSŁAW, Leszno
(72) SZYMKOWIAK MIROSŁAW; SZYMKOWIAK SZYMON;
NOWAK MAGDALENA
(54) Urządzenie z tłokami obrotowymi zwłaszcza silnik
spalinowy
(57) Urządzenie z tłokami obrotowymi, zwłaszcza silnik spalinowy,
mające korpus z pokrywą oraz komorę spalania, przy czym w korpusie znajdują się co najmniej dwa obrotowe tłoki umieszczone
w cylindrach o przekroju kołowym, obracające się w ich osiach,
charakteryzuje się tym, że ma przegrodę (13), korzystnie wieloczęściową, która prowadzona jest w korpusie (1) i pokrywie i porusza
się ruchem posuwisto zwrotnym pomiędzy obracającymi się tłokami (2, 8), przy czym przegroda (13) tworzy z obracającymi się
tłokami (2, 8) w cylindrach (3, 9) komory: sprężania (5) i rozprężania (7). Komora spalania (15) usytuowana jest poza cylindrami (3, 9).
Komora spalania (15) umiejscowiona jest pomiędzy cylindrami (3, 9)
i zawiera otwór dolotowy (16) z komory sprężania (5) oraz otwór
wylotowy (17) do komory rozprężania (7). Tłoki (2, 8) są tak ukształtowane, że na obwodzie swej powierzchni zewnętrznej mają część
wypukłą przechodzącą w część wklęsłą, przy czym jeden z cylindrów (3) wraz z obracającym się w nim tłokiem (2) i komorą sprężania (5) tworzą część sprężarkową urządzenia, a drugi z cylindrów (9)
wraz z obracającym się w nim tłokiem (8) i komorą rozprężania (7)
tworzą część wykonawczą urządzenia.
(14 zastrzeżeń)

obudowy (1) odśrodkowe sprzęgło (9), zabudowane na napędowym wałku (7) napędzanym znaną rolką (8) identyﬁkującą ruch obrotowy lub posuwisty, która znajduje się na zewnątrz obudowy (1).
Połówki (9a) i (9b) sprzęgła (9) posiadają odpowiednio zewnętrzne
skośne powierzchnie (13a) i (13b) stykające się z obwodową skośną powierzchnią (14) tarczy (15). Tarcza (15) sprzężona jest z krążkiem (17) połączonym z przesuwnym w pokrywie (4) obudowy (1)
suwakiem (19). Suwak (19) ma obwodowy rowek (23), który w jednym ze skrajnych położeń suwaka (19) łączy dopływowy otwór
z odpływowym otworem, które wykonane są w pokrywie (4) obudowy (1). Krążek (17) podparty jest sprężyną/sprężynami (21) osadzonymi w pokrywie (4) obudowy (1).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 404018 (22) 2013 05 22
(51) F02M 21/02 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
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(71) KĘDZIERSKI KRZYSZTOF FHT EXPORT IMPORT, Mińsk
Mazowiecki
(72) GORTYCH KRZYSZTOF; KORCZYŃSKI WOJCIECH
(54) Reduktor ciśnienia gazu
(57) Reduktor ciśnienia gazu składający się z komory wysokiego
ciśnienia (1) połączonej za pośrednictwem dyszy (2) z komorą zredukowanego ciśnienia (3) umiejscowionej w komorze wysokiego
ciśnienia membrany, króćca wylotowego (5), elementów rurowych
wlotowych (6), charakteryzuje się tym, że równolegle do płaszczyzny dna komory wysokiego ciśnienia (1) umiejscowiona jest użebrowana płytka.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403837 (22) 2013 05 13
(51) F16L 11/16 (2006.01)
B21C 37/15 (2006.01)
(71) SZOSTAK PAWEŁ VANSTAR PRODUKCJA RUR
WYDECHOWYCH, Książe-Skroniów
(72) SZOSTAK PAWEŁ
(54) Rura elastyczna
(57) Rura elastyczna utworzona jest ze zwiniętego spiralnie cienkiego pasa metalowego (1), którego krawędzie wzdłużne tworzą
zamek blacharski złożony z zagięcia dolnego (2), z którym zazębia
się zagięcie górne (3). Najniższą warstwę zamka blacharskiego stanowi płaski brzeg (4) zwoju spiralnego (6c).
(2 zastrzeżenia)

47

A1 (21) 407268 (22) 2014 02 20
(51) F16L 19/00 (2006.01)
F16L 19/04 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole
(72) LACHOWSKI ANDRZEJ; MADEJ-LACHOWSKA MARIA;
PAJĄK JANUSZ
(54) Rozłączne połączenie rurowe
(57) Rozłączne połączenie rurowe charakteryzuje się tym, że między gniazdem króćca (1), a powierzchnią czołową rury (3) usytuowana jest tuleja dystansowa (5) z materiału o twardości mniejszej od twardości materiału, z którego wykonany jest pierścień
stożkowy (4).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403958 (22) 2013 05 20
(51) F16L 59/14 (2006.01)
C01B 33/14 (2006.01)
F24J 2/51 (2006.01)
(71) AEROGELS POLAND NANOTECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mrągowo
(72) CHOTKIEWICZ GRZEGORZ; TACIUK WALDEMAR
(54) Rurka do panelu solarnego
(57) Rurka do panelu solarnego składa się z rurki (1), wykonanej
ze stali lub mosiądzu, ewentualnie z tworzywa sztucznego, a na rurce nawinięta jest warstwa materiału izolacji cieplnej (2) o grubości 2
do 30 mm, wykonana z aerożelu, który jest względem siebie klejony
lub zszywany. Pomiędzy rurą (1), a warstwą izolacji (2) umieszczony
jest kabel elektryczny, a izolacja pokryta jest warstwą ochronną (3),
wykonaną z tkaniny kompozytowej lub aluminium.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403888 (22) 2013 05 15
(51) F21L 27/00 (2006.01)
(71) KORONA SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń
(72) JABŁOŃSKI KRZYSZTOF
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(54) Lampion LED
(57) Lampion LED posiada pojemnik zewnętrzny (1) z umieszczoną w wewnątrz podstawą (2), która jest zaopatrzona w układ elektroniczny (3) sterujący oświetleniem LED (5).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403869 (22) 2013 05 14
(51) F21V 33/00 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)
(71) MCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzezawa
(72) KĘCIK MARCIN
(54) Oświetlenie dekoracyjne zintegrowane z meblem
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest oświetlenie dekoracyjne zintegrowane z meblem, składające się z płyty meblowej (1), cienkiego
panela świetlnego z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi (2) oraz połączonego z nim zasilacza elektrycznego zaopatrzonego w układ sterowania (3).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403993 (22) 2013 05 21
(51) F21V 35/00 (2006.01)
(71) BABIUCH KATARZYNA P.P.H. KAS-POL, Częstochowa
(72) BABIUCH KATARZYNA
(54) Sposób montażu lampionu oraz lampion zwłaszcza
nagrobny wykonany tym sposobem
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób montażu lampionu oraz
lampion zwłaszcza nagrobny wykonany tym sposobem. Sposób
polega na tym, że łączenie ze sobą poszczególnych jego elementów polega na umieszczeniu na wcisk jednych elementów w odpowiednio przystosowane kształtami i wymiarami gniazda montażowe wykonane w elementach innych lub analogicznie odwrotnie.
W podstawie (1) lampionu są obwodowe wykonane odpowiednio
wyproﬁlowane gniazda montażowe (2), w których są umieszczone na wcisk dolne końce (3) elementów (4) tworzących obudowę
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boczną, zaś na końce górne, których jest obwodowo nasadzona
ramka (5) posiadająca montażowe gniazda (6), na której w dalszej
kolejności jest mocowana pokrywa, przy pomocy obwodowo
od wewnątrz w niej rozmieszczonych mocujących gniazd (8).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403874 (22) 2013 05 15
(51) F23G 7/06 (2006.01)
(71) ZWRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Tarnów
(72) BRYK JERZY
(54) Sposób termicznego spalania gazów odpadowych
i piec do termicznego spalania gazów odpadowych
(57) Sposób termicznego spalania gazów odpadowych w wirze
ogniowym, z powietrzem podgrzanym do wysokiej temperatury,
przebiegający w zakresie temperaturowym od 900 do 1100°C i polegający na tym, że do komory spalania wtryskuje się powietrze
pod ciśnieniem, doprowadzane z kolektora powietrza za pomocą
dysz, usytuowanych stycznie do wewnętrznej powierzchni cylindrycznej komory spalania i rozmieszczonych równomiernie na całej
jej długości oraz gazy odpadowe, i inicjuje się spalanie, przy czym
niedopaloną mieszankę gazów odpadowych i powietrza kieruje
się za pomocą układu nawrotnego ponownie do komory spalania,
charakteryzuje się tym, że powietrze i gazy odpadowe wtryskuje się
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jednocześnie do pionowo zorientowanej komory spalania (S) z prędkością co najmniej 120 m/s, za pomocą symetrycznie rozmieszczonych po obu stronach komory spalania dysz (61), (71) zaopatrzonych
w zawory sterujące (6), (7), rozmieszczonych równomiernie wzdłuż
dwóch zewnętrznych kolektorów (4), (5) usytuowanych równolegle do komory spalania (S), z których jednym doprowadza się powietrze, a drugim gazy odpadowe poprzez usytuowane stycznie
do wewnętrznej powierzchni komory spalania (S) cztery dysze (71),
w ilości odpowiednio 12%, 18%, 32%, 38% całkowitego strumienia
gazów, począwszy od najniżej położonej dyszy (71), i inicjuje się
zapłon przemieszczającej się w górę ruchem wirowym mieszanki
za pomocą iskrownika układu zapłonowego (14).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403981 (22) 2013 05 21
(51) F24J 2/04 (2006.01)
F24J 2/05 (2006.01)
F24J 2/16 (2006.01)
(71) MAJEWSKI SŁAWOMIR SOLARVOLT, Koszalin
(72) SŁAWIŃSKI KAZIMIERZ; MAJEWSKI SŁAWOMIR
(54) Układ kolektorów do wymiany powietrza
w pomieszczeniach zwłaszcza w halach
magazynowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ kolektorów słonecznych
do wymiany powietrza w pomieszczeniach, zawierający jeden lub
kilka ogrzewaczy solarnych (1) oraz jeden lub kilka kolektorów fotowoltanicznych (2). Ogrzewacz (1) zawiera meander przepływu
powietrza, zaś wlot (W) i wylot (Wy) umieszczone są po tej samej
stronie wewnętrznej ogrzewacza (1). Kolektor lub kolektory (2) fotowoltaniczne stanowią źródło zasilania wentylatora (4) znajdującego
się na wlocie ogrzewacza lub ogrzewaczy (1).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403899 (22) 2013 05 15
(51) F24J 2/14 (2006.01)
F24J 2/16 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
(71) PAWEŁCZYK GRZEGORZ, Jaworzno
(72) PAWEŁCZYK GRZEGORZ
(54) Światłowodowy kolektor słoneczny
(57) Światłowodowy kolektor słoneczny jest urządzeniem, które
służy do kumulowania energii światła słonecznego oraz przesyłania jej w miejsce gdzie może być spożytkowana, w szczególności
do podgrzewania wody do celów użytkowych bądź też do ogrzewania mieszkania. Elementem odbierającym energię światła słonecznego jest płaska taﬂa szklana (szyba) (1) zwrócona gładką stroną w stronę słońca. Z drugiej strony tej taﬂi na całej jej powierzchni
przyklejone są do niej (jeden przy drugim) ostre stożki szklane (2)
o podstawie kwadratu i o ściętym wierzchołku. Do wierzchołka każdego ze stożków przyspawane jest włókno światłowodu (3), za którego pośrednictwem skumulowane w stożku promienie światła
słonecznego (4) może być kierowane w dowolne miejsce. Średnica
włókna światłowodu jest wielokrotnie mniejsza od podstawy stożka dzięki czemu łączny przekrój poprzeczny wiązek włókien odprowadzonych od szklanej taﬂi kolektora zajmuje niewiele miejsca
co ułatwia prowadzenie ich kablami do dowolnego miejsca.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403924 (22) 2013 05 16
(51) F24J 3/08 (2006.01)
F24F 6/14 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
(71) KACZMARCZYK SZYMON, Tomaszów Mazowiecki
(72) KACZMARCZYK SZYMON
(54) Sposób przygotowania powietrza wentylacyjnego
z wykorzystaniem odnawialnej energii wód
gruntowych lub powierzchniowych
(57) Sposób przygotowania powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem energii wód gruntowych lub powierzchniowych charakteryzuje się tym, że woda ta wymienia ciepło z powietrzem nawiewanym w komorze zraszania (2) w kanale nawiewnym, po czym
może być odprowadzana poza obieg, natomiast w kanale wywiewnym może być druga komora zraszania realizująca odzysk ciepła,
zasilana wodą z dna komory w kanale nawiewnym lub w obiegu
niezależnym, przy czym odzyskane ciepło może być ponownie
skierowane w sposób pośredni lub bezpośredni do komory w kanale nawiewnym lub może być wykorzystane w inny sposób, korzystnie przez pompę ciepła.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 404042 (22) 2013 05 23
(51) F41H 11/12 (2011.01)
F41H 11/16 (2011.01)
F42D 5/00 (2006.01)
(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław
(72) BARNAT WIESŁAW; DYBCIO PAWEŁ; JASIŃSKI WIESŁAW;
SZCZEPANIAK MARCIN; WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ
(54) Trał przeciwminowy naciskowy
(57) Trał charakteryzuje się tym, że do ramy stałej (1) z belką podtrzymującą (6) zamontowana jest rama pośrednia (4) za pomocą
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sworzni pierwszych (3) i poprzez siłowniki hydrauliczne (5), przy
czym rama pośrednia (4) zawierająca zderzaki (7) połączona jest
z wahaczami (12) za pomocą sworzni drugich (13) i siłowników wahaczy poprzez uchwyty wahaczy (9) oraz wsporniki wahaczy (11).
Każdy uchwyt wahacza połączony jest za pomocą śrub zrywalnych (10) ze wspornikiem wahacza (11) zamontowanym do jednego końca wahacza (12), którego drugi koniec połączony jest z belką
poprzeczną (14) modułu sekcji naciskowej (15). Siłowniki hydrauliczne (5) i siłowniki wahaczy (9) zawierają czujniki położenia (16), które
połączone są przewodami elektrycznymi (17) ze sterownikiem (18).
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA
A1 (21) 407164 (22) 2014 02 13
(51) G01B 17/00 (2006.01)
G01S 11/14 (2006.01)
B05B 15/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) PIWOWARCZYK TOMASZ; CZERW MICHAŁ;
MAŁACHOWSKA ALEKSANDRA; WINNICKI MARCIN
(54) Przyrząd do pomiaru odległości dyszy od podłoża
(57) Wynalazek ujawnia przyrząd do pomiaru odległości dyszy
od podłoża znajdujący zastosowanie zwłaszcza podczas natryskiwania gazodynamicznego charakteryzujący się tym, że jest wyposażony w ultradźwiękowy czujnik bezdotykowy (1), który za pomocą śrub (3) przymocowany jest do teownika (2), który zapewnia
dystans między czujnikiem bezdotykowym (1), a płaskownikiem (4)
pozycjonującym dyszę gazodynamiczną (5), przy czym płaskownik (4) umożliwia pozycjonowanie dyszy gazodynamiczną (5)
z głowicą w płaszczyźnie pionowej, a na końcu dyszy gazodynamicznej (5) założona jest nakładka (7), która w celu stabilizacji dociskana jest śrubą (8).
(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 403883 (22) 2013 05 14
(51) G01J 3/00 (2006.01)
G01J 3/44 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
(71) GALIŃSKI JAN, Warszawa; KOWALSKI HENRYK,
Warszawa
(72) GALIŃSKI JAN; KOWALSKI HENRYK
(54) Spektrometr ramanowski z heterodyną optyczną
(57) W SRH siatka dyfrakcyjna jest zastąpiona heterodyną optyczną, która wraz z analizatorem widma sygnału elektrycznego powoduje, że SRH zamiast pasmowych ﬁltrów optycznych wykorzystuje
pasmowe ﬁltry elektryczne. Taka zmiana konstrukcyjna skutkuje
tym, że dokładność analizy chemicznej i szybkość analizy znacznie przewyższają (co najmniej o 3 rzędy dokładności) klasyczne
konstrukcje spektrometrów ramanowskich. W konsekwencji tych
zmian konstrukcyjnych analiza chemiczna związków chemicznych
jest wykonywana w czasie rzeczywistym i z lepszą dokładnością
składowe częstotliwości widma promieniowania ramanowskiego
mogą być zapisane w 6 rzędach (zamiast 3 rzędów w konstrukcjach
klasycznych).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404017 (22) 2013 05 22
(51) G01L 1/02 (2006.01)
G01L 5/12 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) PŁOTKOWIAK JANUSZ; ADAMIEC JAROSŁAW; DUDZIAK
MARIAN; MALUJDA IRENEUSZ; TALAŚKA KRZYSZTOF
(54) Hydrauliczny siłomierz obrotowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest hydrauliczny siłomierz obrotowy przeznaczony szczególnie do pomiaru siły osiowej na wałach
maszyn technologicznych szczególnie aglomerujących. Siłomierz
taki umożliwia bieżącą kontrolę zmian i pomiar wartości rzeczywistej siły osiowej w warunkach ciągłej pracy maszyny. Siłomierz
hydrauliczny obrotowy charakteryzuje się tym, że zespół (A) podparty jest z jednej strony na nakrętce regulacyjnej (10), z drugiej
strony o zespół(A) poprzez łożysko wzdłużne (16) oparty jest wał
napędowy (7), przy czym zespół(A) stanowi kołnierzowa tuleja
siłomierza (9) oraz pierścień siłomierza (8), które wraz z tuleją (6)
tworzą zamkniętą pierścieniową komorę pomiarową (22), natomiast tuleja siłomierza (9) na zewnętrznej powierzchni walcowej
posiada rowek (24) pod pierścień uszczelniający (19) oraz otwór (23),
przez który wprowadza się wał napędowy (7), z kolei pierścień siłomierza (8) na powierzchni walcowej zewnętrznej ma rowek (25)
pod pierścień uszczelniający (19), a na powierzchni wewnętrznej
rowek wewnętrzny (26) pod pierścień uszczelniający (18), ponadto w tulei (6) usytuowane jest gniazdo pod czujnik ciśnienia (21),
a na czołowych powierzchniach tulei siłomierza (9) i pierścienia siłomierza (8) ma otwory pod kołek ustalający (11), natomiast całość
osadzona jest w tulei (6) poprzez łożyska kulkowe poprzeczne prawe (15) i lewe (17).
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 403975 (22) 2013 05 20
(51) G01L 3/10 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) PŁOTKOWIAK JANUSZ; ADAMIEC JAROSŁAW; DUDZIAK
MARIAN; MALUJDA IRENEUSZ; TALAŚKA KRZYSZTOF
(54) Momentomierz
(57) Momentomierz składa się z wału głównego (7) osadzonego
w tulei (6) na dwóch łożyskach kulkowych poprzecznych (13) i (14),
gdzie wał główny (7) związany jest z kołem łańcuchowym (10) poprzez tarczę pomiarową (8) zamocowaną śrubami (19) osadzoną
na jednym końcu wałka skrętnego (9), natomiast drugi koniec wałka
skrętnego (9) związany jest kształtowo z wałem głównym (7), przy
czym tarcza pomiarowa (8) i wał główny (7) na obwodzie mają nacięte rowki, do wytwarzania impulsów przez czujniki (12) podczas
obracania się wału.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 404005 (22) 2013 05 22
(51) G01N 1/02 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) KOWALSKI GRZEGORZ; BULIŃSKI DAMIAN;
GŁÓWKA JAKUB; PUCHALSKI SŁAWOMIR
(54) Urządzenie do pobierania próbek gruntu
(57) Urządzenie do pobierania próbek gruntu jest zaopatrzone
w dwie łychy (1), mające na swych krawędziach zęby (2) do wgryzania się w ziemię oraz mające ucha (3) do otwierania urządzenia,
a także haki (4) do blokowania urządzenia w pozycji otwartej oraz
przymocowane pręty gwintowane, przy czym łychy (1) są połączone za pomocą śruby (6) i nakrętki samohamownej, zaś na prętach
gwintowanych usytuowane są tuleje, wewnątrz których są umieszczone sprężyny naciskowe (10), zabezpieczone nakrętkami samohamownymi przed zsunięciem z prętów, przy czym na śrubie (6),
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łączącej łychy (1) usytuowany jest pręt (12), stanowiący wyzwalacz mechanizmu zamykania, na którym ślizgowo jest osadzony
proﬁl (13), mający haki (14), blokujące haki (4) łych (1), przy czym
proﬁl (13) jest połączony z prętem (12) za pomocą śruby (15) oraz
nakrętki samohamownej (16), które stanowią ograniczniki ruchu
ślizgowego proﬁlu (13).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403995 (22) 2013 05 21
(51) G01N 9/36 (2006.01)
(71) WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII,
Warszawa
(72) GALLEWICZ WIESŁAW; MAZIEJUK MIROSŁAW;
CEREMUGA MICHAŁ; ADAMCZYK-KOREYWO TOMASZ
MARCIN; ŁAWREŃCZYK JAROSŁAW
(54) Czerpnia powietrza mobilnego sygnalizatora skażeń
(57) Przedstawione rozwiązanie zapewnia bezawaryjną i długotrwałą pracę urządzenia oraz uzyskiwanie wiarygodnych rezultatów
analiz. Pobór analizowanego powietrza następuje spoza pojazdu.
Zastosowanie układu zaworu z czujnikiem oporów przepływu i połączenie z urządzeniem sterującym pozwala na okresowe samooczyszczanie układu, zwłaszcza elementu ﬁltracyjnego, poprzez zastosowanie przedmuchu wstecznego o dużej wydajności. Czerpnia
powietrza mobilnego sygnalizatora skażeń charakteryzuje się tym,
że siatka ﬁltracyjna (3) usytuowana jest na wlocie powietrza, który
zamocowany jest na burcie (1) pojazdu, przy czym na drodze powietrza znajduje się sterowany zawór pneumatyczny (4) w postaci
cylindra (5) i tłoka (6), wykonanych z obojętnego materiału samo
smarownego. Ponadto zawiera czujnik wilgotności i temperatury (10), zaś z wlotem (7) i wylotem (8) powietrza do/i z zaworu (4)
połączony jest czujnik oporów przepływu (9) (różnicy ciśnień). Oba
czujniki, jak i zawór są połączone z mikroprocesorowym układem
sterującym (11).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403849 (22) 2013 05 13
(51) G01N 11/16 (2006.01)
G01N 29/032 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa
(72) SOLUCH WALDEMAR; WRÓBEL TADEUSZ;
ŁYSAKOWSKA MAGDALENA
(54) Czujnik lepkości akustycznej cieczy
(57) Czujnik charakteryzuje się tym, że składa się z linii opóźniającej (1) generującej akustyczne mody płytowe połączonej łańcuchowo z rezonatorowym ﬁltrem (2) środkowo - przepustowym z akustyczną falą powierzchniową, przy czym częstotliwość środkowa
ﬁltru jest zgodna z częstotliwością pracy wybranego akustycznego
modu płytowego.
(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 403854 (22) 2013 05 13
(51) G01N 27/72 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) KOWALCZYK JAKUB; ULBRICH DARIUSZ
(54) Sposób lokalizacji obszarów zagrożonych
pęknięciem w blachach stalowych
z wykorzystaniem metody Szumów Barkhausena
(57) Sposób lokalizacji obszarów zagrożonych pęknięciem w blachach stalowych z wykorzystaniem metody Szumów Barkhausena
polega na tym, że aparaturę badawczą kalibruje się na blasze wzorcowej - blasze wysokiej jakości, a następnie głowicę sondy przykłada się do blachy badanej przy pęknięciu, po czym a uzyskane wyniki przesyła się do aparatury badawczej, gdzie dokonuje się analizy
uzyskanych wyników na badanym obiekcie.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403831 (22) 2013 05 13
(51) G01N 27/90 (2006.01)
G01N 27/83 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) CHADY TOMASZ; PSUJ GRZEGORZ
(54) Wiroprądowy przetwornik różnicowy
do nieniszczącego badania elementów metalowych
z wewnętrznymi otworami o przekroju kołowym,
zwłaszcza rur
(57) Wiroprądowy przetwornik różnicowy do nieniszczącego badania elementów metalowych z wewnętrznymi otworami o przekroju kołowym, zwłaszcza rur, zawierający cylindryczną cewkę
wzbudzenia nawiniętą na rdzeniu niemagnetycznym, nieprzewodzącym, zasilaną sinusoidalnie zmiennym prądem, oraz elementy
detekcyjne, charakteryzuje się tym, że ma dwie grupy elementów
detekcyjnych, każda po trzy elementy detekcyjne (5a, 5b, 5c, 6a,
6b, 6c) do pomiaru trzech składowych indukcji magnetycznej,
umieszczone centralnie pomiędzy końcami cewki wzbudzającej (2),
tak, aby znajdowały jak najbliżej powierzchni badanego materiału
i defektu, przy czym detektory służące do pomiaru tych samych
składowych z obu grup są symetryczne względem osi podłużnej
cewki wzbudzającej (2) i są połączone różnicowo.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403827 (22) 2013 05 10
(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław; POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) MIKULEWICZ MARCIN; CHOJNACKA KATARZYNA;
SZYMKOWSKI JANUSZ; WOŁOWIEC PAULINA
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(54) Urządzenie do oceny stopnia uwalniania substancji
z materiałów stomatologicznych
(57) Urządzenie do pomiaru uwalniania jonów metali z materiału stomatologicznego charakteryzuje się tym, że zawiera szklany
reaktor z płaszczem wodnym (1) połączony przewodami z łaźnią
wodną z obiegiem zewnętrznym (2), zbiornik z roztworem zasilającym układ (4) oraz zbiornik odbierający roztwór (5), wielokanałową
pompę perystaltyczną (3) oraz mieszadła magnetyczne, przy czym
oceniany materiał stomatologiczny pozostaje w kontakcie z roztworem w warunkach pracy ciągłej z zawrotem.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403843 (22) 2013 05 10
(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 31/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) PUSTELNY TADEUSZ; PROCEK MARCIN;
STOLARCZYK AGNIESZKA; MACIAK ERWIN
(54) Sposób otrzymywania struktury sensorowej
w układzie rezonatora kwarcowego QCM
z nanostrukturami aktywnymi na bazie TiO2
zwłaszcza do detekcji gazów utleniających oraz
układ pomiarowy dla struktury sensorowej
(57) Sposób otrzymywania struktury sensorowej działającej
w układzie rezonatora kwarcowego QCM z nanostrukturami aktywnymi na bazie TiO2, zwłaszcza do detekcji gazów utleniających,
wykorzystujący metodę hydrotermiczną oraz przetworniki grawimetryczne QCM polega na tym, że sporządza się korzystnie 0,5-1%
zawiesinę kwasu tytanowego IV w etanolu, przy tym na czujnik,
w formie przetwornika grawimetrycznego QCM, nakłada się dobrze
przylegającą maskę korzystnie z materiału ferromagnetycznego,
której dobry kontakt z podłożem zapewnia magnes neodymowy,
a do maski wkrapla się zawiesinę kwasu tytanowego, przy czym cały
układ umieszcza się w łaźni ultradźwiękowej z grzaniem w temperaturze korzystnie 40°C i pozostawia do całkowitego odparowania
etanolu, a następnie usuwa się maskę, a czujnik poddaje się procesowi kalcynacji, przy czym proces prowadzi się od temperatury pokojowej, tak aby uniknąć pęknięć rezonatora na skutek gwałtownej
zmiany temperatury, aż do temperatury 220-250°C przez korzystnie 2-4 godziny, przy tym otrzymane gotowe struktury sensorowe
po procesie kalcynacji pozostawia się w piecu do wystygnięcia.
Układ pomiarowy dla struktury sensorowej charakteryzuje się tym,
że zawiera złącze sygnałowe (1) korzystnie BNC, z którego sygnał
doprowadzany jest do przewodzącej głowicy korzystnie wyposażonej w styki sprężynujące (2), które doprowadzają sygnał do tylnej
elektrody struktury sensorowej na przetworniku QCM, przy czym
pod strukturą sensorową (8) umieszczone są elementy zapewniające kontakt do masy oraz dobre przewodnictwo cieplne, w postaci metalowych przekładek (3) spoczywających na elemencie
grzejnym (4) korzystnie ceramicznym, z otworem zapewniającym
dopływ analitów gazowych, przy tym do sensora przytknięty jest
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czujnik temperatury (9) korzystnie cienka termopara, a wewnątrz
komory, to jest poniżej elementu grzejnego (4) z otworem, korzystnie w niewielkiej odległości, umieszczony jest drugi element grzejny (5) wraz z czujnikiem temperatury (6), przy czym komora wyposażona jest w odpływ oraz dopływ analitów gazowych korzystnie
w postaci szybkich złączy wtykowych, przy czym wyprowadzenie
masy zapewnia blaszka w formie podkładki z wyprowadzeniem (7),
które przewodem połączone jest z masą złącza sygnałowego, natomiast podkładka (3) i wyprowadzenie masy (7) znajdują się na elemencie grzejnym (4).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407585 (22) 2014 03 19
(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 21/75 (2006.01)
B32B 18/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) CABAJ JOANNA; JĘDRYCHOWSKA AGNIESZKA;
MALECHA KAROL; SOŁODUCHO JADWIGA;
ŚWIST AGNIESZKA
(54) Ceramiczny czujnik optyczny do wykrywania
związków fenolowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest ceramiczny czujnik optyczny
do wykrywania związków fenolowych w roztworach wodnych,
znajdujący zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz diagnostyce środowiskowej. Ceramiczny czujnik optyczny do wykrywania
związków fenolowych charakteryzuje się tym, że korpus (KS) wykonany z co najmniej trzech warstw niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki zawiera dwa światłowody (SW) oraz kanał przepływowy (KP), który wyposażony jest w warstwę platynową pokrytą
chemoczułym ﬁlmem enzymatycznym.
(8 zastrzeżeń)
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(54) Sposób określania poziomu aktywności
transportowej białka ABCB1 w testowanej
komórce ssaczej
(57) Ujawniono sposób określania poziomu aktywności transportowej białka ABCB1 w testowanej komórce oraz zastosowanie estru
pochodnej rodaminy X do realizacji takiego sposobu.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403948 (22) 2013 05 18
(51) G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
H02H 1/00 (2006.01)
(71) ELPRO-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(72) BIEL BRONISŁAW; SKUBIS TADEUSZ
(54) Sposób korekcji przebiegu prądu wtórnego
przekłądnika prądowego
(57) Wynalazek dotyczy sposobu korekcji przebiegu prądu wtórnego przekładnika prądowego, mającego zastosowanie w szczególności przy dokonywaniu pomiarów prądu zmiennego o dużym
natężeniu w sieciach elektroenergetycznych. Sposób korekcji przebiegu prądu wtórnego przekładnika prądowego, polega na wyznaczeniu charakterystyki pętli histerezy rdzenia ferromagnetycznego
przekładnika (PP), której współrzędne punktów są wartościami
prądu gałęzi poprzecznej transformatora i strumienia skojarzonego w rdzeniu, charakterystyki rezystancji zastępczej strat w rdzeniu
w funkcji prądu wtórnego oraz charakterystyki prądu magnesującego rdzenia w funkcji wartości prądu wtórnego. Sposób charakteryzuje się tym, że każdą odtwarzaną próbkę przebiegu prądu
wtórnego koryguje się indywidualnie poprawką obliczoną przy
uwzględnieniu wartości prądu magnesującego i prądu strat rdzenia ferromagnetycznego, jakie charakteryzują pętlę histerezy, której
maksymalna wartość strumienia skojarzonego w punkcie wierzchołkowym jest taka sama, jaka byłaby wygenerowana przez prąd
stały o wartości próbki.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403871 (22) 2013 05 14
(51) G01S 17/89 (2006.01)
(71) CENATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72) SOBCZAK ADAM; CHACHULSKI MATEUSZ
(54) Pojazd pomiarowy
(57) Pojazd pomiarowy wyposażony w urządzenia do akwizycji

A1 (21) 404000 (22) 2013 05 21
(51) G01N 33/68 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź
(72) BARTOSZ GRZEGORZ; BŁAUŻ ANDRZEJ;
RYCHLIK BŁAŻEJ; WIECZOREK KATARZYNA

obrazu i czujniki. Pojazd zawiera pierwszy moduł (110) zamontowany na szczycie pojazdu i zawierający urządzenie do akwizycji
obrazu wyposażone w obiektyw szerokokątny, skaner laserowy.
Pojazd zawiera ponadto drugi moduł (120) zamocowany obrotowo względem pierwszego modułu (110) wokół centralnej osi (Oc)
prostopadłej do osi obiektywu (O0) urządzenia do akwizycji obrazu
pierwszego modułu, zawierający: cztery urządzenia do akwizycji
obrazu, z których każde jest wyposażone w teleobiektyw, cztery
spektrometry, czujnik położenia kątowego, przy czym urządzenia do akwizycji obrazu i spektometry mają osie swych obiektywów (O1-4) równoległe względem osi obiektywu (O0) pierwszego
modułu i są rozmieszczone wokół centralnej osi (Oc) tak, że pola
widzenia obiektywów sąsiednich urządzeń do akwizycji obrazu
pokrywają się częściowo i wspólnie obejmują obszar 360 stopni
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wokół centralnej osi (Oc). Ponadto pojazd zawiera obrotnicę drugiego modułu (120) wokół centralnej osi (Oc) z prędkością zależną
od prędkości przemieszczania się pojazdu.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403976 (22) 2013 05 20
(51) G01S 19/22 (2010.01)
H04B 7/00 (2006.01)
H04B 7/155 (2006.01)
(71) MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(72) KUREK MARCIN
(54) Sposób wykorzystania w warunkach zewnętrznych
urządzenia telekomunikacyjnego przeznaczonego
do pracy wewnątrz pomieszczeń
(57) Sposób wykorzystania w warunkach zewnętrznych urządzenia telekomunikacyjnego przeznaczonego do pracy wewnątrz pomieszczeń charakteryzuje się tym, że w pierwszym etapie użytkownik instaluje przedmiotową obudowę na zewnątrz - np. na elewacji
budynku, dachu, czy też balkonie. W drugim etapie użytkownik
instaluje urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do pracy
wewnątrz pomieszczeń wewnątrz zewnętrznej obudowy. W trzecim etapie użytkownik doprowadza kable sygnałowe i/lub zasilające (opcjonalnie wykorzystuje adapter PoE). W czwartym etapie
następuje skręcenie obudowy. Przedmiotowy sposób umożliwia
wykorzystanie urządzenia telekomunikacyjnego przystosowanego do pracy wewnątrz budynków w warunkach zewnętrznych,
co znacząco rozszerza jego funkcjonalność oraz polepsza parametry sygnału radiowego.
(2 zastrzezenia)

A1 (21) 406905 (22) 2014 01 22
(51) G05F 1/10 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) SIKORA JAROSŁAW
(54) Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego
(57) Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego, w którym zacisk pierwszy źródła napięcia referencyjnego pierwszego jest
połączony z wejściem nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego pierwszego, wejście odwracające wzmacniacza operacyjnego
pierwszego jest połączone z pierwszym zaciskiem rezystora referencyjnego i emiterem tranzystora bipolarnego, baza tranzystora
bipolarnego jest połączona z wyjściem wzmacniacza operacyjnego
pierwszego zaś kolektor tranzystora bipolarnego jest połączony
z pierwszym zaciskiem rezystora obciążenia oraz drugi zacisk źródła
napięcia referencyjnego pierwszego jest połączony z drugim zaciskiem rezystora referencyjnego i drugim zaciskiem źródła napięcia
referencyjnego drugiego charakteryzuje się tym, że pierwszy zacisk
źródła (Uref2) napięcia referencyjnego drugiego jest połączony z wejściem nieodwracającym wzmacniacza (WO2) operacyjnego drugiego, którego wyjście jest połączone z drugim zaciskiem rezystora (RL)
obciążenia, baza tranzystora (T1) bipolarnego jest połączona z wejściem odwracającym wzmacniacza (WP1) pomiarowego, kolektor
tranzystora (T1) bipolarnego jest połączony z wejściem nieodwracającym wzmacniacza (WP1) pomiarowego zaś wyjście wzmacniacza (WP1) pomiarowego jest połączone z wejściem odwracającym
wzmacniacza (WO2) operacyjnego drugiego.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403945 (22) 2013 05 17
(51) G06Q 10/06 (2012.01)
G07C 3/00 (2006.01)
(71) LOCO SPÓŁKA JAWNA ADAM SAWCZUK,
SŁAWOMIR SZYŁKO, Bydgoszcz
(72) SZYŁKO SŁAWOMIR; SAWCZUK ADAM
(54) System centralnego przetwarzania danych
rozproszonych w obszarze przepływu dokumentów
między różnymi systemami informatycznymi
(57) System centralnego przetwarzania danych rozproszonych
w obszarze przepływu dokumentów między różnymi systemami
informatycznymi, charakteryzuje się tym, że tym, że zawiera platformę serwerową wieloprocesorową, macierz dyskową, router
z platformą komunikacji, przełącznik LAN, przełącznik SAN, bibliotekę taśmową, zasilanie awaryjne, szafę serwerową z wyposażeniem,
agregat, stanowiska komputerowe, komplet licencji systemowych
i bazodanowych, oprogramowanie do zarządzania przepływem
dokumentów, maszyny przemysłowe i inne urządzenia przemysłowe posiadające sterowniki i lub procesory oraz interfejs komunikacyjny, systemy informatyczne stanowiące Centrum Przetwarzania
Danych (CPD) oraz skanery, drukarki, sprzętowe bramki GSM (SMS,
informacja głosowa), faksy, serwery poczty e-mail, chipowy czytnik (podpis elektroniczny), maszyny/urządzenia przemysłowe oraz
systemy informatyczne stanowiące urządzenia funkcjonalne współpracujące z Centrum Przetwarzania Danych jako końcówki realizujące interakcyjne funkcje komunikacji, zasilania w dane CPD oraz
prezentacji danych i wyników przetwarzania danych przez CPD.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403947 (22) 2013 05 17
(51) G06Q 10/06 (2012.01)
G06Q 30/06 (2012.01)
(71) LOCO SPÓŁKA JAWNA ADAM SAWCZUK,
SŁAWOMIR SZYŁKO, Bydgoszcz
(72) SZYŁKO SŁAWOMIR; SAWCZUK ADAM
(54) Sposób i system budowy i przetwarzania,
przepływu dokumentów w środowisku danych
rozproszonych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i system budowy i przetwarzania, przepływu dokumentów w środowisku danych rozproszonych, który ma zastosowanie do usprawnienia działalności
przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych usprawniając przepływ danych i dokumentów związanych z realizacją działalności
gospodarczej przedsiębiorstwa. System budowy i przetwarzania,
przepływu dokumentów w środowisku danych rozproszonych,
charakteryzuje się tym, że złożony jest z platformy serwerowej
wieloprocesorowej (1), macierzy dyskowej (2), routera z platformą
komunikacji (3) przełącznika LAN(4), przełącznika SAN (5), biblioteki
taśmowej (6), zasilania awaryjnego (7), szafy serwerowej z wyposażeniem (8), agregatu (9), stanowiska komputerowego (10), kom-
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pletu licencji systemowych (11) i bazodanowych, oprogramowania
do zarządzania przepływem dokumentów -Centrum Przetwarzania Danych oraz urządzeń funkcjonalnych współpracujących z Centrum Przetwarzania Danych jako końcówki realizujące funkcje komunikacji, zasilania w dane CPD oraz prezentacji danych i wyników
przetwarzania danych przez CPD: skanery (13), drukarki (14), sprzętowe bramki GSM (SMS, informacja głosowa) (15), faksy (16), serwery
poczty e-mail (17), chipowy czytnik (podpis elektroniczny).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403914 (22) 2013 05 16
(51) G08B 17/12 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa
(72) DOBRZAŃSKI LECH
(54) Sposób i układ do zdalnego diagnozowania
pożarów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zdalnego diagnozowania pożarów, obejmujący etapy, w których za pomocą trzech
detektorów (C): detektora podczerwieni, działającego w zakresie
długości fali od 4.2 μm do 4,4 μm, detektora podczerwieni, działającego w zakresie długości fali od 3.8 μm do 3,9 μm oraz analizuje
się promieniowanie padające, pochodzące od płomienia pożaru,
oraz detektora ultraﬁoletu, działającego w zakresie długości fali
od 305 nm do 310 nm, podłączonych do analizatora (A), analizuje
się promieniowanie padające, pochodzące od płomienia pożaru,
a następnie wykonuje się etap diagnozowania pożaru, zgodnie
z którym jednostka centralna (A) diagnozuje rodzaj pożaru stosownie do sygnałów stwierdzonych na etapie analizy promieniowanie
padające. Wynalazek obejmuje także układ do zdalnego diagnozowania pożarów, obejmujący detektory podczerwieni, detektory
ultraﬁoletu, analizator i połączoną z nim jednostkę centralną, realizujący powyższy sposób.
(8 zastrzeżeń)

55
DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1 (21) 404868 (22) 2013 07 26
(51) H01B 9/04 (2006.01)
(71) SWIATOWSKI ANDRZEJ, Niezdów
(72) SWIATOWSKI ANDRZEJ
(54) Kabel jednożyłowy
(57) Kabel jednożyłowy o żyłach miedzianych lub aluminiowych,
o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z polwinitu lub
polietylenu termoplastycznego lub innych tworzyw charakteryzuje się tym, że ekran żyły (2) izolację (3) i ekran izolacji (4) wytłacza
się równocześnie jako trzy warstwy w jednej operacji, po czym
taśmę (5) półprzewodzącą pęczniejącą układa się na ekranie izolacji (4) spiralnie z zakładką lub wzdłużnie z zakładką, zaś taśmę
metalową (6) o grubości większej od 0,2 mm układa się wzdłużnie
z zakładką , którą się skleja klejem termoplastycznym (7) lub kopolimerem (7), po czym wytłacza się powłokę (8), która się składa
z jednej lub kilku warstw różnych tworzyw. Korzystnie, gdy pomiędzy powłoką(8) a taśmą metalową (6) aluminiową lub miedzianą
znajduje się środek (5) puchnący pod wpływem wilgoci i pełniący
funkcję zewnętrznej bariery przeciwwilgociowej. Taśma metalowa (6) bez kopolimeru pełni funkcje ekranu, żyły powrotnej i bariery radialnej przeciwwilgociowej. Taśma metalowa (6) jednostronnie
pokryta kopolimerem pełni funkcje ekranu, żyły powrotnej i bariery radialnej przeciwwilgociowej. Taśma metalowa (6) dwustronnie
pokryta kopolimerem pełni funkcje ekranu, żyły powrotnej i bariery
radialnej przeciwwilgociowej.
(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 20131 12 24

A1 (21) 404036 (22) 2013 05 23
(51) H01F 27/12 (2006.01)
G05D 23/19 (2006.01)
G05B 19/00 (2006.01)
(71) PPH ENERGO-SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawadzkie
(72) ZAJĄC JACEK; WŁODARZ RAJMUND; WOLF MATEUSZ
(54) Sposób sterowania układem chłodzenia
transformatorów i układ chłodzenia
transformatorów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób sterowania pracą układu chłodzenia transformatorów i układ chłodzenia transformatorów zwłaszcza dużej mocy. Sposób sterowania pracą układu chłodzenia transformatorów polegający na pomiarze temperatury oleju
i uruchamianiu odpowiedniego układu chłodzenia, charakteryzuje
się tym, że w sposób ciągły mierzy się temperaturę w górnej warstwie oleju, temperaturę HOT SPOT, temperaturę rdzenia, tempera-
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turę otoczenia, temperaturę na wyjściu i wyjściu każdej z chłodnic
oraz natężenie prądu obciążenia transformatora i przy uwzględnieniu parametrów znamionowych transformatora oraz sprawności
cieplnej poszczególnych chłodnic, sterownik mikroprocesorowy,
zgodnie z zaimplementowanym modelem odbioru ciepła z transformatora, w zakresie regulacji mocy cieplnej układu chłodzenia
od poziomu strat jałowych transformatora do 1,2 mocy znamionowej układu chłodzenia ustala w sposób płynny ilość odbieranego
ciepła steruje odpowiednio układem chłodzenia. Układ chłodzenia
transformatorów charakteryzuje się tym, że układ chłodzenia (2)
transformatora (1) wyposażony jest w sterownik mikroprocesorowy (4), współpracujący z regulatorem prędkości obrotowej (5) sterującym wydajnością cieplną układu chłodzenie (2).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 404007 (22) 2013 05 22
(51) H01H 69/02 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) ZALEWSKI KRYSTIAN; KOPACZ WIESŁAW;
PILAT ZBIGNIEW
(54) Podajnik wkładek bezpiecznikowych
(57) Podajnik wkładek bezpiecznikowych, zwłaszcza półfabrykatów wkładek do linii wytwarzania, charakteryzuje się tym, że jest
wyposażony w kasety (9) przeznaczone dla półfabrykatów wkładek, zamocowane do dwóch, równoległych pasów zębatych (8, 8’)
leżących w odstępie od siebie, napędzanych za pomocą kół zębatych (4, 4’) osadzonych na wale (3), sprzężonym poprzez sprzęgło
kłowe ze stołem podziałowym, przy czym podajnik jest wyposażony w wał bierny (5), na którym są osadzone obrotowo koła
zębate (7, 7’), przy czym jest zaopatrzony w równoległe, leżące
w odstępach prowadnice dolne oraz prowadnice górne (20, 20’),
pomiędzy którymi są prowadzone pasy zębate (8, 8’), a ponadto
jest wyposażony w mający wypychacz do wypychania wkładek
z kasety (9) siłownik usytuowany na wylocie podajnika oraz jest wyposażony w czujnik obecności wkładek w kasecie (9) zamocowany
do podajnika.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403853 (22) 2013 05 13
(51) H01M 14/00 (2006.01)
H01G 9/022 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) QAMAR ABBAS; BÉGUIN FRANÇOIS; KLESZYK PIOTR
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(54) Kondensator elektrochemiczny operujący
w wodnych roztworach soli o ulepszonych
właściwościach antykorozyjnych dla kolektorów
prądowych ze stali nierdzewnej
(57) Przedmiotem wynalazku jest kondensator elektrochemiczny operujący w wodnych roztworach soli o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych dla kolektorów prądowych ze stali
nierdzewnej, mający zastosowanie jako urządzenie do magazynowania i dostarczania energii w urządzeniach mobilnych oraz stacjonarnych. Kondensator elektrochemiczny operujący w wodnych roztworach soli o polepszonych właściwościach antykorozyjnych dla
kolektorów prądowych ze stali nierdzewnej, składający się z dwóch
elektrod, wykonanych z jednakowych lub różnych rodzajów węgla
aktywnego, lub jednej elektrody wykonanej z węgla aktywnego,
a drugiej z innego materiału, przy czym obie elektrody zawierają
sadzę o dobrym przewodnictwie i spoiwo polimerowe, zaś elektrody oddzielone są od siebie porowatym separatorem i obie
stykają się zarówno z kolektorem prądowym ze stali nierdzewnej
jak i z separatorem i umieszczone są w naczyniu elektrolitycznym
wypełnionym elektrolitem na bazie wodnego roztworu soli, charakteryzuje się tym, że elektrolit zawiera inhibitor korozji, którym
jest roztwór soli molibdenianu o maksymalnym stężeniu 1 mol.L-1
korzystnie 0,1 mol.L-1.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403881 (22) 2013 05 14
(51) H02J 3/38 (2006.01)
H02J 7/35 (2006.01)
H02S 40/32 (2014.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) NIECHAJ MAREK
(54) Sposób i układ obciążania generatora
fotowoltaicznego w systemie współpracującym
z siecią elektroenergetyczną
(57) Sposób obciążania generatora fotowoltaicznego w systemie
współpracującym z siecią elektroenergetyczną opiera się na pomiarze mocy czynnej w torze licznika (4) energii elektrycznej w wyniku czego określa się wartość i/lub znaku mocy czynnej przepływającej przez tor licznika. Następnie w sytuacji gdy wartość i/lub
znak mocy wskazują na konieczność załączenia dodatkowego odbiornika (7), następuje wysterowanie dodatkowego przekształtnika (6) podłączonego od strony wejścia prądu stałego falownika (2)
i przekazanie energii przez dodatkowy przekształtnik (6) do dodatkowego odbiornika (7), zwłaszcza do grzałki wody użytkowej
lub do elektrolizera, w wyniku czego utrzymuje się wartość i/lub
znak mocy czynnej na pożądanym przez prosumenta poziomie.
Układ obciążania generatora fotowoltaicznego w systemie współpracującym z siecią elektroenergetyczną składa się z generatora (1)
fotowoltaicznego, falownika (2), odbiorników (3) prosumenta, licznika (4) energii, układu (5) pomiarowego mocy czynnej, dodatkowego przekształtnika (6) i dodatkowego odbiornika (7), charakteryzuje się tym, że wyjście generatora (1) połączone jest z wejściem
falownika (2) oraz z wejściem przekształtnika (6), a wyjście falownika (2) połączone jest z odbiornikami (3) oraz z wyjściem układu (5)
pomiarowego, zaś wyjście przekształtnika (6) połączone jest z odbiornikiem (7), z kolei wejście układu (5) pomiarowego połączone
jest z licznikiem (4), natomiast wyjście sterujące układu (5) połączone jest z wejściem sterującym przekształtnika (6).
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 407481 (22) 2014 03 12
(51) H02K 7/18 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) GORYCA ZBIGNIEW; RÓŻOWICZ ANTONI
(54) Wielobiegunowa prądnica do elektrowni wodnej
(57) Wielobiegunowa prądnica do elektrowni wodnej, zawiera
stojan oraz wirnik, przy czym w żłobkach stojana umieszczone jest
uzwojenie, zaś na wirniku naklejone są magnesy trwałe o przemiennej biegunowości, charakteryzuje się tym, że wirnik (2) ma
kształt tulei, a stojan (1) ma kształt pierścienia, przy czym wirnik (2)
zespolony jest z wewnętrzną bieżnią łożyska (4), a do zewnętrznej
bieżni tego samego łożyska (4) przymocowany jest stojan (1).
(1 zastrzeżenie)

57

A1 (21) 403847 (22) 2013 05 13
(51) H03H 7/00 (2006.01)
H05K 1/00 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)
H05K 3/00 (2006.01)
H05K 3/32 (2006.01)
H05K 3/34 (2006.01)
H01H 45/04 (2006.01)
(71) FIBAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(72) ARCICHOWSKI BARTŁOMIEJ; FIEDLER MACIEJ
(54) Sposób łączenia elementów w urządzeniu
wykonawczym sterowanym mikroprocesorowo
oraz urządzenie wykonawcze sterowane
mikroprocesorowo
(57) Urządzenie wykonawcze sterowane mikroprocesorowo,
zawiera obudowę z gniazdem wtykowym, w której zamocowany jest przekaźnik, który ma połączenia elektryczne z płytkami
PCB (4a, 4b i 4c). Płytki PCB (4a, 4b i 4c) są wyposażone w ścieżki
i układy wspomagające. Obwody płytek PCB (4a, 4b i 4c) są połączone między sobą przewodami, przy czym połączenia obwodów między płytkami PCB są połączeniami lutowanymi. Przekaźnik jest elementem nośnym dla płytek PCB (4a, 4b i 4c). Płytki
PCB (4a, 4b i 4c) są rozmieszczone względem siebie w trzech różnych płaszczyznach. Zaciski (2a) gniazda wtykowego są wlutowane w płytkę PCB (4a). Bolce (2b) gniazda wtykowego są połączone
z płytką PCB (4c) za pomocą połączenia gwintowanego (G).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403954 (22) 2013 05 20
(51) H02P 6/00 (2006.01)
H02P 7/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) KRYKOWSKI KRZYSZTOF; GAŁUSZKIEWICZ ZBIGNIEW
(54) Układ regeneracji napięcia komutatora
elektronicznego zwłaszcza do zasilania
bezszczotkowego silnika prądu stałego
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ zasilania komutatora elektronicznego, umożliwiający polepszenie kształtu napięcia zasilającego komutator oraz ograniczanie nadmiernych wzrostów napięcia zasilającego komutator elektroniczny, w tym wzrostów napięcia
spowodowanych przepięciami, gwałtownym odciążeniem silnika
lub hamowaniem. Układ zawiera tranzystorową przetwornicę
przeciwsobną pełniącą rolę zasilacza regulowanego (1) oraz dwa
dodatkowe połączenia, to jest połączenie (4) pomiędzy zaciskami dodatnimi obwodu napięcia wyjściowego przetwornicy (Ud),
a obwodem nieregulowanego napięcia (UDC) oraz połączenie (5)
pomiędzy zaciskami ujemnymi obwodu napięcia wyjściowego
przetwornicy (Ud), a obwodem nieregulowanego napięcia zasilającego (UDC), przy czym w torze co najmniej jednego z tych połączeń
jest umieszczony zawór elektroniczny korzystnie dioda.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 404044 (22) 2013 05 23
(51) H04L 12/00 (2006.01)
G06Q 30/00 (2012.01)
G06Q 50/00 (2012.01)
G06F 17/30 (2006.01)
(71) BUZUK GRAŻYNA, Słupsk
(72) BUZUK GRAŻYNA
(54) Sposób internetowego wyznaczania obiektu
i internetowy system pośrednictwa do wyznaczania
miejsca obiektu, zwłaszcza turystycznego
(57) Sposób internetowego wyznaczania obiektu, zwłaszcza turystycznego, gdzie serwer komputerowy przyłączony jest do sieci
telekomunikacyjnej, ma wejście dla pojedynczego użytkownika,
który włącza swoją końcówkę odbioru sygnału w magistralę systemu, przed blokami wyznaczania, przez co inicjalizuje system
pośrednictwa. Internetowy system pośrednictwa do wyznaczania
miejsca obiektu, zwłaszcza turystycznego, ma szereg końcówek
wejściowych powiązanych z magistralą, w której przy wejściu znajdują się bloki wyznaczania związane z blokami wyższego rzędu
skąd kombinacja sygnałów przekazywana jest do identyﬁkatora
obiektów, z którym powiązanych jest szereg pojedynczych obiektów z wewnętrznymi identyﬁkatorami, wyznaczającymi go.
(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 407070 (22) 2014 02 04
(51) H05H 1/24 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) DIATCZYK JAROSŁAW; PAWŁAT JOANNA;
STRYCZEWSKA HENRYKA DANUTA; KRUPSKI PIOTR;
TEREBUN PIOTR; KWIATKOWSKI MICHAŁ
(54) Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem
między elektrodami do obróbki powierzchni
(57) Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między
elektrodami do obróbki powierzchni posiadający układ zasilania,
dwie elektrody robocze oraz dyszę charakteryzuje się tym, że składa się z obudowy (1) w kształcie pionowego walca z prostokątną
podstawą (2), w której umieszczone są uchwyty (3), w których zamocowane są wymienne metalowe lub graﬁtowe elektrody (4) cylindryczne, przy czym odległość między uchwytami (3) regulowana jest za pomocą przekładni (5), zaś w podstawie (2) obudowy (1)
centralnie zamontowana jest dysza (6) o regulowanej średnicy i wysokości, przez którą podawany jest gaz procesowy, natomiast elektrody robocze (4) zasilane są z generatora prądu zmiennego (7).
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 404029 (22) 2013 05 22
(51) H05H 1/48 (2006.01)
(71) NEW FUTURE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowogard
(72) SKWAREK SYLWESTER, DE; ASTAFIEV VIKTOR, UA;
LYTVYNENKO SERGII, UA; MANZHURA ANDRII, UA;
PROTSENKO ANDRII, UA; TRETIAKOV SERGII, UA
(54) Sposób plazmowej jonizacji surowców
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zderzeniowej plazmowej jonizacji surowca, w którym na powierzchnię plazmę surowiec
kierowany jest wąskokanałowym strumieniem.
(8 zastrzeżeń)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

przenośnik łupin (2) z regulacją pozycji, przy czym do napędu podajnika drabinowego kosza zasypowego (1), układu podajników
taśmowych (8) i (9), wałków łuskających (12), przenośnika siatkowego (17) oraz przenośnika łupin (22) użyto niezależnych jednostek
napędowych.
(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 122071 (22) 2013 05 22
(51) A01K 23/00 (2006.01)
(71) WIECZOREK STANISŁAW, Nowy Sącz
(72) WIECZOREK STANISŁAW
(54) Urządzenie do usuwania odchodów zwierząt
wykorzystujące kubek
(57) Urządzenie do usuwania odchodów zwierząt wykorzystujące
kubek jest wykonane z kija spacerowego (1) zaopatrzonego w rączkę manewrową (2) współpracującą z ruchomym zaczepem (3)
i w pojemnik dozujący (4).
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122074 (22) 2013 05 23
(51) A23N 5/00 (2006.01)
A23N 15/10 (2006.01)
(71) PRZENIOSŁO ADAM, Lelowice Kolonia
(72) PRZENIOSŁO ADAM
(54) Łuszczarka do nasion roślin strączkowych
(57) Łuszczarka do nasion roślin strączkowych posiadająca ramę,
na której zamontowany jest kosz zasypowy, zespół dwóch wałków
łuskających z regulacją szczeliny międzywałkowej, stół wibracyjny
wyposażony w kilkanaście sekcji prowadnic i nachylony pod kątem
w stosunku do wałków łuskających, zespół odbioru nasion, zespół
zsypu łupin oraz jednostkę sterującą, charakteryzuje się tym, że kosz
zasypowy (1) w kształcie litery V wyposażony jest w podajnik drabinowy, pomiędzy stołem wibracyjnym (4), a wałkami łuskającymi (12) znajduje się układ podwójnych podajników taśmowych (8)
i (9) usytuowanych równoległe nad sobą i odpowiadających ilości
prowadnic (5) stołu wibracyjnego (4), pod szczeliną utworzoną
między wałkami łuskającymi (12), a zespołem podajników (8) i (9)
zlokalizowany jest przenośnik siatkowy (17) wyposażony w zespół
płukania nasion (19), natomiast do zsypu łupin (21) zamocowano

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 12 09

U1 (21) 122113 (22) 2013 05 23
(51) A41D 13/00 (2006.01)
(71) SIATRAK MAREK ITAPOL M. S., Sandomierz
(72) SIATRAK MAREK
(54) Ubranie ochronne
(57) Ubranie ochronne przedstawione na rysunku składa się z bluzy z odpinanym kapturem oraz spodni. Bluza: zapinana jest centralnie na zamek kostkowy pokryty plisą zapinaną na rzep. Przody
szyte z trzech części, bluza posiada cztery kieszenie naszywane:
dwie kieszenie górne proste naszywane pokryte patkami ukośnymi zapinanymi na rzep. Patki wszyte pod karczek, dwie kieszenie
dolne mieszkowe pokryte patkami ukośnymi zapinanymi na rzep.
Patki wszyte pod środkową część bluzy. Bluza zakończona paskiem.
W bokach paska ściągacz wykonany z gumy. Góra kurtki wykończona kołnierzem typu stójka. Stójka poprzez suwak żyłkowy połączona z kapturem. Kaptur z regulowaną objętością poziomą i pionową.
Tył kurtki prosty z karczkiem. Rękaw wszywany zakończony mankietem za ściągaczem i regulacją na rzep. Na rękaw naszywana kieszeń pokryta patką zapinaną na rzep. Wewnątrz kurtki na szyi oraz
po obu bokach wszyte tzw. Potniki. Spodnie: zapinane na suwak
oraz guziki w pasku. Nogawki proste zakończone regulowanym
rozszerzeniem pokrytym plisą zapinaną na rzep. Spodnie posiadają
dwie kieszenie wpuszczane. Na obu nogawkach naszyte kieszenie
mieszkowe pokryte patkami ukośnymi zapinanymi na rzep. Z tyłu
po prawej stronie naszyta jedna kieszeń pokryta patką zapinaną
na rzep. W pasku wszyte 7 kompletów podwójnych szlufek. W bokach wszyte paski – regulatory objętości. Regulacja poprzez metalowe półoczka. Spodnie wzmocnione w kroku oraz z przodu nogawek na kolanach.
(4 zastrzeżenia)
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U1 (21) 122114 (22) 2013 05 23
(51) A41D 13/00 (2006.01)
(71) SIATRAK MAREK ITAPOL M. S., Sandomierz
(72) SIATRAK MAREK
(54) Ubranie ochronne
(57) Ubranie ochronne przedstawione na rysunku składa się
z kurtki ¾ oraz spodni ogrodniczek. Kurtka ¾: zapinana centralnie
na zamek kostkowy pokryty plisą zapinaną na rzep. Przody szyte
z trzech części. Góra – karczek. Bluza posiada dwie naszywane
kieszenie dolne proste mieszkowe pokryte patkami rombowymi
zapinanymi na rzep. Patki naszyte. Dwie kieszenie górne wpuszczane zapinane na suwak kostkowy pokryty pliskami. Dwie kieszenie
wpuszczane wszyte w środkową część kurtki. Kieszenie pokryte
patkami szytymi. Kurtka zakończona tunelem ze sznurkiem regulującym objętość kurtki dołem. W bokach kurtki po obu stronach kieszenie wpuszczane zapinane na suwak kostkowy pokryty pliskami.
Po obu stronach kurtki pod pachami zastosowane rozpinane otwory wentylacyjne zabezpieczone od wewnątrz siatką. Góra kurtki wykończona kołnierzem typu stójka. W stójce znajduje się lekki kaptur
chowany. Drugi kaptur z regulowaną objętością pionową dopinany
jest do kurtki poprzez suwak żyłkowy. Tył kurtki prosty. Rękaw wszywany prosty z regulacją objętości na rzep. Na rękawach naszywane
kieszenie zapinane na suwak pokryty pliską. Wewnątrz kurtki dwie
kieszenie wpuszczane. Kurtka posiada odpinany polar, który może
służyć jako samodzielna bluza polarowa. Spodnie ogrodniczki: zapinane na suwak. Nogawki proste zakończone regulowanym rozszerzeniem pokrytym plisą zapinaną na rzep. Spodnie posiadają dwie
kieszenie wpuszczane zapinane na suwak. Na obu nogawkach naszyte kieszenie mieszkowe pokryte patkami ukośnymi zapinanymi
na rzep. Na lewej poniżej kieszeni mieszkowej dodatkowa mniejsza
kieszonka pokryta patką zapinaną na rzep. Z tyłu po prawej stronie
naszyta jedna kieszeń pokryta patką zapinaną na rzep. Z przodu
na wysokości kolan wszyte ochronniki kolan. Do karczka doszyte
szelki z klamrami do rozpinania błyskawicznego. W tym ubraniu
jako ocieklinę wykorzystuję polar activ, jest to polarowa ocieplina
odpinana. Ocieplina polarowa w kurtce może stanowić samodzielnie bluzę polarową.
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 122081 (22) 2013 05 23
(51) A45D 34/04 (2006.01)
B65D 51/32 (2006.01)
(71) PRZANOWSKA AGATA, Słupsk
(72) PRZANOWSKA AGATA
(54) Zakrętka z dozownikiem
(57) Zakrętka z dozownikiem, składa się z korpusu (1), który w górnej części posiada pokrętło (2), wyposażone w prowadnicę dozownika (3) w kształcie trzpienia z zewnętrznym gwintem. Na prowadnicy
dozownika (3) nakręcony jest stabilizator dozownika (4) z otworem,
połączony z dozownikiem (5) w kształcie tulei, wyposażonym
w końcówkę dozownika (6). Korpus (1) posiada na wewnętrznej
powierzchni umieszczoną podłużnie prowadnicę stabilizatora (7),
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a stabilizator dozownika (4) ma kształt walca z wycięciem na bocznej powierzchni. Korpus (1) wyposażony jest w wypust korpusu (8)
w kształcie pierścienia, a pokrętło (2) posiada wcięcie (9) w kształcie pierścienia. Korpus (1) posiada wypust oporowy (10) w kształcie
pierścienia. Końcówka dozownika (6) ma postać pędzelka.
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 122039 (22) 2013 05 13
(51) A47B 13/08 (2006.01)
A47B 96/18 (2006.01)
(71) SZYDŁOWSKI MAREK GROMOS P.P.H.U., Łódź
(72) SZYDŁOWSKI MAREK
(54) Płyta ozdobna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta ozdobna, przeznaczona na blaty kuchenne, barowe, łazienkowe, parapety, blaty
stołów, schody. Płyta ozdobna składa się z górnego, ozdobnego
blatu (1) i płyty wypełniającej (2), przymocowanej warstwą kleju (3)
do górnego blatu (1). Ozdobny blat (1) ma górną powierzchnię wyszlifowaną, jest wykonany z drogiego surowca, najczęściej z kamienia naturalnego. Płyta wypełniająca (2) jest wykonana ze znacznie
tańszego materiału, najczęściej styroduru. Obie warstwy są połączone warstwą kleju (3), którym pokrywa się dolną powierzchnię
ozdobnego blatu (1) wyrównując tym samym dolną, zgrubnie
obrobioną powierzchnię ozdobnego blatu (1). Przy krawędziach
ozdobny blat (1) posiada podcięcia na powierzchni o wymiarach
równych wymiarom ramion ceownika krawędziowego (4), dzięki
czemu górna powierzchnia płyty ozdobnej stanowi jedną płaszczyznę. Ceownik krawędziowy (4) jest przymocowany do krawędzi
płyty ozdobnej warstwą kleju (5), który wyrównuje nierówności
połączonych krawędzi bocznych ozdobnego blatu (1) i płyty wypełniającej (2) - dzięki temu nie ma konieczności dokładnego, pracochłonnego obrabiania krawędzi bocznych ozdobnego blatu (1)
i podobnie też jest z krawędziami płyty wypełniającej (2). Całość
tworzy płytę ozdobną z trwałą górną powierzchnią i krawędziami,
które odpowiednio wykończone mogą kolorystycznie być dopasowane do wystroju wnętrza.
(2 zastrzeżenia)
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U1 (21) 122036 (22) 2013 05 10
(51) A47B 43/00 (2006.01)
(71) INTERMEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sompolinek
(72) SZYMAŃSKI TOMASZ
(54) Regał meblowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest regał meblowy, zestawiony z płyt drewnopochodnych, który posiada ścianę górną,
ścianę podstawy, ściany pionowe, łączniki tylne i przegrody wewnętrzne poziome jako półki, połączone ze sobą kołkami i elementami sprzęgającymi umieszczonymi w otworach przelotowych
i nawiertach płyt, przy czym ściany pionowe (1), mają nawierty
ustalające (2a) z wylotami zamkniętymi okleiną (3). Nawierty ustalające (2a) są w bokach poziomych w pozycji roboczej. Rozwiązanie
jest szczególnie przydatne dla użytkowników regałów meblowych
o różnej wysokości ustawianych po sąsiedzku, w tym również jeden
na drugim.
(2 zastrzeżenia)
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U1 (21) 122592 (22) 2013 11 26
(51) A47J 31/50 (2006.01)
A47J 31/44 (2006.01)
A47G 19/12 (2006.01)
(31) CZ2013-27946 U (32) 2013 05 20
(33) CZ
(71) TESCOMA S.R.O., Zlin, CZ
(72) VACULIK JIŘI, CZ
(54) Dzbanek do napojów gorących i zimnych
(57) Dzbanek do napojów gorących i zimnych składa się z naczynia, na którego ujściu znajduje się okrągłe wieczko, a w wieczku (2)
utworzony jest wewnętrzny przejściowy otwór (2.1), przez który
do naczynia (6) wprowadzona jest część zaparzająca (5) albo część
chłodząca (3), przy czym część zaparzająca (5) zawiera otwory (5.2)
do zaparzenia herbaty, a część chłodząca (3) wykonana jest jako
pełny walec (3.1) z otworem (3.4). Część chłodząca (3) wprowadzona
jest do części zaparzającej (5) przez otwór (5.5). Wewnętrzny otwór
przejściowy (2.1) wieczka (2) ma ścianę (2.2), zaś pod zewnętrznym
osadzeniem (2.3) wieczka (2) utworzona jest zewnętrzna okrągła
ściana (2.4) zakończona elastycznymi blokadami (2.5), które opierają się o wewnętrzną średnicę naczynia (6). Pomiędzy końcem walca (3.1) i pod osadzeniem (3.2) części chłodzącej (3) wytworzone
są cztery wystające elementy (3.3), które wchodzą do rowków (5.4)
wytworzonych na części zaparzającej (5).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 122077 (22) 2013 05 23
(51) A47G 19/03 (2006.01)
A47G 23/06 (2006.01)
(71) MARCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzakta
(72) SĘDEK SYLWIA
(54) Tacka obiadowa
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest jednorazowa, duża, prostokątna tacka obiadowa, wykonana z polipropylenu, z przeznaczeniem
do umieszczania w niej trzydaniowego zestawu obiadowego. Tacka wyposażona jest w pięć komór, o różnej wielkości, przeznaczonych do przenoszenia i podawania potraw, napoi oraz sztućców,
w tym w szczególności: zupy w kubku (1), dań głównych (2), dodatków warzywnych (3), napoi w kubku (4) oraz konserw z deserem (5).
Wytrzymałość termiczna tacki mieści się w zakresie temperatur
od -30 do +100°C. Możliwe jest także wykorzystanie tacki w kuchence mikrofalowej bez termoobiegu.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122052 (22) 2013 05 16
(51) A61B 16/00 (2006.01)
G01H 13/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
G12B 3/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław; POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BOCHNIA MAREK; PORWOLIK KRYSTIAN;
BALIŃSKI SŁAWOMIR; BOLEJKO ROMUALD
(54) Statyw do badania drgań obiektów, zwłaszcza
czaszek ludzkich
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest statyw do badania
drgań obiektów, zwłaszcza czaszek, składający się z podstawy, stojaka oraz chwytaków, charakteryzujący się tym, że na obrzeżach
podstawy rozmieszczone są łączniki (C) o regulowanej długości,
łączące podstawę z pierścieniem, zawierającym usztywniający
kołnierz, posiadający punkty mocowania (5) łączników (C), zaś
na obwodzie rzeczonego pierścienia rozmieszczone są symetrycznie co najmniej trzy chwytaki wyposażane w sprężynowe dynamometry i zakończone krążkami dociskowymi (F), połączonymi
przegubem kulistym (11) z prętem (10) umieszczonym przesuwnie
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w kanale (6) chwytaka, przy czym co najmniej dwa chwytaki połączone są z pierścieniem poprzez gniazda (17) umocowane w otworze podłużnym (18), a jeden chwytak bez możliwości przesuwu
połączony jest w stałym punkcie pierścienia poprzez gniazdo (8),
natomiast w części centralnej podstawy umocowana jest podpórka zawierająca gwintowany pręt (1) umieszczony w gwintowanym
gnieździe, który połączony jest przegubem kulistym (11) z krążkiem
dociskowym (F).
(16 zastrzeżeń)
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obciążnika krążkowego osadzona jest trwale pierścieniowa wkładka (6) w postaci tulei, wykonana z odpornego na ścieranie materiału, której otwór (7) umożliwia jej swobodny przesuw na sztandze.
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

U1 (21) 122073 (22) 2013 05 22
(51) A61G 5/04 (2013.01)
A61G 3/06 (2006.01)
(71) ŚLIWIŃSKI LESŁAW, Warszawa
(72) ŚLIWIŃSKI LESŁAW
(54) Samochód dla inwalidów z wolantowym układem
sterowania oraz pneumatycznym otwieraniem
i zamykaniem drzwi
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest samochód dla inwalidów posiadający wolantowy (3) układ kierowniczy charakteryzujący się tym, że za jego pomocą sterujemy wszystkimi funkcjami samochodu niezbędnymi do jazdy, czyli skręcanie, zmiana prędkości,
hamowanie oraz zmiana biegów. Układ ten pozwala na kierowanie
samochodem osobom z całkowitą dysfunkcją kończyn dolnych.
Uchylne w dół tylne drzwi z prowadnicami spełniające rolę rampy
wjazdowej sterowane za pomocą siłowników pneumatycznych (5),
pozwalają na wjazd wózkiem inwalidzkim do wnętrza pojazdu.
Bezpieczeństwo stabilności wózka podczas jazdy oprócz pasów
bezpieczeństwa, zapewnia pneumatyczna blokada jego kół.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 122861 (22) 2014 03 06
(51) A63B 21/075 (2006.01)
(71) SZULTKA MARIUSZ TITAN FITNESS, Brusy
(72) SZULTKA MARIUSZ
(54) Obciążnik krążkowy do sztangi
(57) Obciążnik krążkowy do sztangi, składający się z krążka betonowego lub wykonanego z innego materiału o dużym ciężarze
właściwym, pokrytego na całej powierzchni na przykład tworzywem PVC lub PE, zawierającego przelotowy otwór do osadzania
na sztandze, charakteryzuje się, że w przelotowym otworze (4)

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1 (21) 122056 (22) 2013 05 17
(51) B01D 46/24 (2006.01)
F02M 35/02 (2006.01)
(71) JAKUBOWSKI MAREK, Białystok; ZALEWSKI CEZARY,
Białystok
(72) JAKUBOWSKI MAREK; ZALEWSKI CEZARY
(54) Wymienny wkład filtra gazu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wymienny wkład ﬁltra
do paliw węglowodorowych w fazie gazowej, stosowany w samochodowych instalacjach gazowych i przeznaczony szczególnie
do oddzielania cząstek stałych i ciekłych ze strumienia odparowanego gazu. Wkład charakteryzuje się tym, że zamiast „zbrojenia”
z siatki stalowej zawiera sztywny perforowany korpus (1) mający
postać tulei z otworami okrągłymi lub prostokątnymi, wykonany
z tworzywa sztucznego lub metalu, znajdujący się pomiędzy denkami zamykającymi (2), natomiast rolę przegrody ﬁltracyjnej pełni
poliuretanowa pianka ﬁltracyjna (3) mająca postać tulei.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122040 (22) 2013 05 13
(51) B01D 46/52 (2006.01)
(71) PŁOSKONKA DOBROSŁAW, Bolechowice;
FRONT MARIAN, Kolonowskie
(72) PŁOSKONKA DOBROSŁAW; FRONT MARIAN
(54) Filtr kieszeniowy z osłonami
(57) Filtr kieszeniowy ma czworoboczną ramę nośną (1) z „U”
kształtnych tekturowych proﬁli o ramionach skierowanych do we-
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wnątrz obrysu ramy (1) oraz ma szereg osadzonych w ramie ﬁltracyjnych kieszeni (2), rozciągających się pomiędzy przeciwległymi
pierwszymi bokami (3) ramy (1) na zamocowanych w ramie (1)
wsporczych żebrach (4). Prostopadłe do wsporczych żeber (4) krawędzie ﬁltracyjnych kieszeni (2) są przytwierdzone do proﬁli pierwszych przeciwległych boków (3), pomiędzy którymi usytuowane
są wsporcze żebra (4) i są przesłonięte od wewnętrznej strony
proﬁli pierwszych przeciwległych boków (3) dystansowymi grzebieniami o poprzecznym przekroju zbliżonym do litery „L”, które
to grzebienie są ulokowane wewnątrz proﬁli boków (3) ramy (1)
tak, że wycięcia grzebieni obejmują wsporcze żebra (4), a krawędź
krótszych ramion grzebieni jest skierowana ku średnikom proﬁli
pierwszych przeciwległych boków (3) ramy (1), natomiast równoległe do wsporczych żeber (4) krawędzie skrajnych ﬁltracyjnych
kieszeni (2) są przytwierdzone do proﬁli drugich przeciwległych
boków (7) ramy (1) i są przesłonięte od wewnętrznej strony proﬁli
drugich przeciwległych boków (7) „U” kształtnymi wypełniającymi
proﬁlami. Ponadto, że od strony wlotu powietrza do ﬁltra, na krawędzie kieszeni (2) podparte przez wsporcze żebra (4), nałożone są „U”
kształtne nakładki, mające u obu końców elementy krańcowe.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 122041 (22) 2013 05 13
(51) B01D 46/52 (2006.01)
(71) PŁOSKONKA DOBROSŁAW, Bolechowice; FRONT
MARIAN, Kolonowskie
(72) PŁOSKONKA DOBROSŁAW; FRONT MARIAN
(54) Filtr kieszeniowy
(57) Filtr kieszeniowy ma czworoboczną ramę nośną (1) z „U”
kształtnych tekturowych proﬁli o ramionach skierowanych do wewnątrz obrysu ramy (1) oraz ma szereg osadzonych w ramie ﬁltracyjnych kieszeni (2), rozciągających się pomiędzy przeciwległymi
pierwszymi bokami (3) ramy (1) na zamocowanych w ramie (1)
wsporczych żebrach. Prostopadłe do wsporczych żeber krawędzie ﬁltracyjnych kieszeni (2) są przytwierdzone do proﬁli pierwszych przeciwległych boków (3), pomiędzy którymi usytuowane
są wsporcze żebra i są przesłonięte od wewnętrznej strony proﬁli
pierwszych przeciwległych boków (3) dystansowymi grzebieniami
o poprzecznym przekroju zbliżonym do litery „L”, które to grzebienie
są ulokowane wewnątrz proﬁli boków (3) ramy (1) tak, że wycięcia
grzebieni obejmują wsporcze żebra, a krawędź krótszych ramion
grzebieni jest skierowana ku środnikom proﬁli pierwszych przeciwległych boków (3) ramy (1), natomiast równoległe do wsporczych żeber krawędzie skrajnych ﬁltracyjnych kieszeni (2) są przytwierdzone do proﬁli drugich przeciwległych boków (7) ramy (1)
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i są przesłonięte od wewnętrznej strony proﬁli drugich przeciwległych boków (7) „U” kształtnymi wypełniającymi proﬁlami.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122054 (22) 2013 05 16
(51) B08B 1/04 (2006.01)
B08B 11/00 (2006.01)
B08B 13/00 (2006.01)
(71) GUZERA JACEK ZAKŁAD ODLEWNICZO-ŚLUSARSKI,
Dąbrowa
(72) GUZERA JACEK; CHOLEWA MIROSŁAW
(54) Oczyszczarko-wygładzarka bębnowa
(57) Oczyszczarko-wygładzarka bębnowa charakteryzuje się tym,
że na podstawie (2) umocowany jest zbiornik (1) w formie tulei metalowej zakończonej dnem w kształcie paraboloidy, w którym przestrzeń wewnętrzną przedziela skośnie umieszczona membrana (4),
przy czym zbiornik (1) ułożyskowany jest jednostronnie w łożysku (5) i napędzany obrotowo za pomocą silnika (3) z przekładnią.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122057 (22) 2013 05 19
(51) B23K 20/12 (2006.01)
B29C 65/06 (2006.01)
(71) ZWRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Tarnów
(72) BRYK JERZY; MAZUR ŁUKASZ
(54) Narzędzie do zgrzewania tarciowego
z przemieszaniem
(57) Narzędzie do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem, charakteryzuje się tym, że w dolnej części cylindrycznego korpusu (1),
wokół podstawy trzpienia (2) jest usytuowany łukowato wklęsły,
obwodowy rowek dogniatający (3), zakończony wieńcem oporowym (4), przy czym trzpień (2) ma postać ściętego stożka o kącie
nachylenia (α) powierzchni stożkowej mieszczącym się w granicach od 12° do 14°, wyposażonej w spiralne rowki (5), nachylone
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do powierzchni czołowej trzpienia (2) pod kątem (β) zawartym
w granicach od 2° do 4°, natomiast spiralne powierzchnie pomiędzy rowkami (5) mają obwodowe ostrza (6) w kształcie klina skierowanego zgodnie z kierunkiem obrotu narzędzia, przy czym czołowa powierzchnia trzpienia (2) ma obwodowe wieńce czołowe (7).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122035 (22) 2013 05 10
(51) B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(71) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PROJAN, Toruń
(72) PROKOPEK JAN
(54) Opakowanie otwarte
(57) Opakowanie otwarte posiada prostokątną ścianę przednią (1),
dwie prostokątne ściany boczne (2) oraz prostokątną ścianę tylną (3).
Jedna ze ścian bocznych (2) wyposażona jest w zakładkę denną (4).
Druga ze ścian bocznych (2) wyposażona jest w zakładkę denną (5).
Ściana przednia (1) zawiera skrzydełko mocujące (6), zaś ściana tylna (3) posiada skrzydełko mocujące (7). Jedna ze ścian bocznych (2)
posiada zakładkę mocującą (8) w kształcie trapezu. Wysokość ściany przedniej (1) jest mniejsza niż wysokość ścian bocznych (2)
i ściany tylnej (3). Ściana przednia (1) na jednej ze swoich krawędzi
posiada zakładkę (9) w kształcie prostokąta. Zakładka (9) wyposażona jest w dwa wypusty (10) znajdujące się na jej dłuższej krawędzi.
Na przeciwległej krawędzi ściany przedniej (1) znajduje się skrzydełko mocujące (6), które zawiera dwa prostokątne wycięcia (11)
znajdujące się na linii styku ze ścianą przednią (1), odpowiadające
rozmiarem i rozmieszczeniem wypustom (10). Zakładka denna (4),
zakładka denna (5), skrzydełko mocujące (6) i skrzydełko mocujące (7) zawierają linie bigowania (14).
(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 123043 (22) 2014 04 29
(51) B65D 19/00 (2006.01)
B65D 75/02 (2006.01)
(31) 20134116
(32) 2013 05 15
(33) FI
(71) Paroc Oy Ab, Helsinki, FI
(72) RANTALA KIMMO, FI; EKLUND RALF, FI; SODERLUND
PETER, FI; FARULEWSKI LUKASZ; SANDSTROM PERTTI, FI
(54) Opakowanie magazynowe/transportowe
produktów izolacyjnych z wełny mineralnej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest opakowanie magazynowe/transportowe produktów izolacyjnych z wełny mineralnej
zawierające co najmniej jedną cienką płytę izolacyjną z wełny mineralnej i co najmniej jedną warstwę lameli mineralnych przylegających do siebie, uformowane na blokach wsporczych. Opakowanie
charakteryzuje się tym, że co najmniej jedna cienka płyta (5, 5’, 5”)
z wełny mineralnej stanowi płytę wsporczą, na której są ułożone
co najmniej jedna warstwa lameli z wełny mineralnej i opcjonalnie
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jedna lub więcej cieńszych płyt izolacyjnych (5), przy czym włókna lameli (6) z wełny mineralnej są ukierunkowane zasadniczo
w płaszczyznach równoległych do płaszczyzny określonej jako płyta wsporcza i bloki wsporcze (4) są umieszczone pod płytą wsporczą (5, 5’, 5”) tak, że elementy podnoszące do transportowania
opakowania mogą być umieszczone pod opakowaniem (5, 5’, 5”)
po obu jego bokach.
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 122043 (22) 2013 05 14
(51) B65D 41/04 (2006.01)
B65D 50/04 (2006.01)
(71) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ
(54) Nakrętka zabezpieczająca przed otwarciem
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nakrętka zabezpieczająca przed otwarciem przez osoby niepowołane. Nakrętka składa
się części zewnętrznej (1) i części wewnętrznej (2), które połączone są ze sobą na wcisk. Część zewnętrzna (1) ma kształt płaskiego
walca składającego się z dna (3) i połączonej z nim ściany bocznej
(4). Na wewnętrznej powierzchni (5) dna (3) części zewnętrznej (1)
od ściany bocznej (4) znajdują się promieniście ułożone uwypuklenia (6). Zewnętrzna powierzchnia (7) ściany bocznej (4) części zewnętrznej (1) ma równoległe wypukłe prostolinijne linie (8). U dołu
wewnętrznej powierzchni (9) ściany bocznej (4) części zewnętrznej
(1) jest kołnierz (10). Na zewnętrznej powierzchni (11) dna (3) części zewnętrznej (1) są wypukłe napisy (12) w kolorze odmiennym
od koloru części zewnętrznej (1). Część wewnętrzna (2) ma kształt
płaskiego walca składającego się z dna (13) i połączonej z nim
ściany bocznej (14). Część wewnętrzna (2) ma na zewnętrznej powierzchni dna (13) promieniście ułożone wypukłe linie, przy czym
są one dopasowane do przerw pomiędzy promieniście ułożonymi
uwypukleniami (6) na wewnętrznej powierzchni (5) dna (3) części
zewnętrznej (1). Zewnętrzna powierzchnia (18) ściany bocznej (14)
części wewnętrznej (2) u dołu ma pierścień (19). Wewnętrzna powierzchnia (20) ściany bocznej (14) części wewnętrznej (2) zaopatrzona jest w gwint (21) dopasowany do gwintu butelki lub pojemnika, na którego naniesiona jest nakrętka.
(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 11 04
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U1 (21) 122044 (22) 2013 05 14
(51) B65D 41/34 (2006.01)
B65D 50/04 (2006.01)
(71) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ
(54) Nakrętka zabezpieczająca przed otwarciem
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nakrętka zabezpieczająca przed otwarciem przez osoby niepowołane. Nakrętka składa
się części zewnętrznej (1) i części wewnętrznej (2), które połączone
są ze sobą na wcisk. Część zewnętrzna (1) ma kształt płaskiego walca składającego się z dna (3) i połączonej z nim ściany bocznej (4).
Na wewnętrznej powierzchni (5) dna (3) części zewnętrznej (1)
od ściany bocznej (4) znajdują się promieniście ułożone uwypuklenia (6). Zewnętrzna powierzchnia (7) ściany bocznej (4) części
zewnętrznej (1) posiada równoległe wypukłe prostolinijne linie (8).
U dołu wewnętrznej powierzchni (9) ściany bocznej (4) części zewnętrznej (1) jest kołnierz (10). Część wewnętrzna ma kształt płaskiego walca składającego się z dna (11) i połączonej z nim ściany
bocznej (12). Część wewnętrzna (2) posiada na zewnętrznej powierzchni (13) dna (11) promieniście ułożone wypukłe linie (14), przy
czym są one dopasowane do przerw pomiędzy promieniście ułożonymi uwypukleniami (6) na wewnętrznej powierzchni (5) dna (3)
części zewnętrznej (1). Zewnętrzna powierzchnia (16) ściany bocznej (12) części wewnętrznej (2) u dołu ma pierścień (17). Wewnętrzna powierzchnia (18) ściany bocznej (12) części wewnętrznej (2)
zaopatrzona jest w gwint (19) dopasowany do gwintu butelki lub
pojemnika, na który nakręcona jest nakrętka. Ściana boczna (12)
części wewnętrznej (2) w dolnej części posiada odrywaną opaskę (20).
(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 11 04

U1 (21) 122045 (22) 2013 05 14
(51) B65D 47/20 (2006.01)
B65D 47/08 (2006.01)
B65D 51/04 (2006.01)
(71) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ
(54) Zamknięcie pojemnika
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamknięcie pojemnika zawierającego substancje płynną w szczególności pojemnika
na napoje. Zamknięcie pojemnika składa się z korpusu (1) i nasadki (2) połączonej z korpusem (1) za pomocą zawiasu (3). Korpus (1)
jest to bryła o kształcie walca, którego górna powierzchnia (4) przechodzi w kopułkę (5). Kopułka (5) jest to stożek przechodzący w walec, zakończony wywiniętym do wewnątrz kołnierzem (6). Górna
powierzchnia (4) korpusu (1) przed kopułką (5) ma uwypuklenie (7)
o kształcie elipsy. Naprzeciwległe do zawiasu (3) górna część powierzchni (4) korpusu (1) ma wybranie (8). Wewnętrzna boczna powierzchnia korpusu (1) zaopatrzona jest w gwint. Dno wewnętrznej
powierzchni korpusu ma pierścień. W dolnej części korpus (1) zaopatrzony jest w odrywaną opaskę (14). Nasadka (2) ma kształt walca (15) przechodzącego w ścięty stożek (16), przy czym wysokość
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walca (15) wraz ze stożkiem (16) jest dopasowana do wysokości
kopułki (5). Wewnątrz podstawy stożka (16) są dwa pierścienie (18)
i (19), w które wchodzi kołnierz (6) kopułki (5) korpusu (1). Do zewnętrznego pierścienia (19) i wewnętrznej ścianki (20) bocznej nasadki (2) przymocowane są trzy wzmocnienia (21), które znajdują
się po przeciwległej stronie zawiasu (3). Na zewnętrznej części walca (15) nasadki (2) umieszczony jest wystający języczek (22) o kształcie daszka, pod nim po bokach u dołu walca (15) nasadki (2) są dwa
wypusty (23). Pod języczkiem (22) pomiędzy korpusem (1) a nasadką (2) znajduje się opaska (24) zabezpieczająca, która przymocowana jest do korpusu (1) i dopasowana do wypustów (23). Opaska (24) zabezpieczająca z jednej strony języczka (22) jest dłuższa.
Nasadka (2) dopasowana jest do korpusu (1) tak, że po oderwaniu
opaski (24) zabezpieczającej powstaje przestrzeń, która w przekroju
poprzecznym ma kształt sierpa.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122065 (22) 2013 05 21
(51) B65F 1/14 (2006.01)
(71) GRAN-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wylewa
(72) MĘDZELA MICHAŁ; KULAS GRZEGORZ
(54) Koło jezdne, zwłaszcza do pojemnika na odpady
komunalne
(57) Koło jezdne zwłaszcza do pojemnika na odpady komunalne
ma na feldze (1) osadzoną użebrowaną oponę pełną (2). Korpus
felgi (1) ma w jego wewnętrznym otworze tuleję pośrednią (1b),
do której przytwierdzona jest wspornikami (1e) piasta (1f) zaopatrzona w swym końcowym odcinku w co najmniej trzy symetryczne
wzdłużne wycięcia w środku, których usytuowane są co najmniej
trzy sprężynujące wysięgnikowe zatrzaski (1h) zakończone skierowanym do wewnątrz występem blokującym. Z kolei piasta (1f)
od strony zewnętrznej koła zaślepiona jest okrągłą pokrywą (1i).
(4 zastrzeżenia)
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
U1 (21) 122051 (22) 2013 05 16
(51) C01D 3/22 (2006.01)
C02F 5/00 (2006.01)
(71) SOLLEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(72) TOMASZEWSKI PRZEMYSŁAW; OCETKIEWICZ TOMASZ
(54) Tabletka solna
(57) Przedmiotem wynalazku jest tabletka solna z proszku soli kuchennej NaCl, charakteryzująca się tym, że ma kształt kuli o średnicy od 2 mm do 12 mm, korzystnie 8 mm.
(1 zastrzeżenie)
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krzywiźnie i głębokości wygięcia. Górną konstrukcję nośną (3) stanowi płyta podatna na odkształcenie pod wpływem temperatury,
ułożona na górnych krawędziach podpór (5) do podtrzymywania
kształtowanej taﬂi szkła do gięcia, zwłaszcza będąca podkładową
taﬂą szklaną.
(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
U1 (21) 122060 (22) 2013 05 20
(51) E01B 35/00 (2006.01)
E01B 35/04 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn
(72) RAPIŃSKI JACEK; KOWALCZYK KAMIL; ŚMIEJA MICHAL
(54) Urządzenie do pozycjonowania wózka do pomiaru
torów kolejowych na wysokości znaku KOS
(57) Urządzenie do pozycjonowania wózka do pomiaru torów ko-

U1 (21) 122034 (22) 2013 05 10
(51) C03B 23/025 (2006.01)
C03B 23/02 (2006.01)
(71) PROTEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Juszkowo
(72) SZAREJKO BOGUSŁAW; ZIÓŁKOWSKI EUGENIUSZ
(54) Forma do wytwarzania wielokrzywiznowej wygiętej
tafli szkła
(57) Forma (1) do wytwarzania wielokrzywiznowych wygiętych

lejowych na wysokości znaku KOS charakteryzuje się tym, że w osi
wózka (1) zamontowane jest źródło promieniowania laserowego (2)
oraz matryca (3) z detektorami, przy czym matryca (3) połączona
jest poprzez sterownik (5) z urządzeniem sygnalizującym (6) właściwe położenie wózka (1), a źródło promieniowania laserowego (2) i sterownik (5) połączone są z blokiem zasilania (7), natomiast
na punkcie KOS, względem którego ma być ustawiony wózek pomiarowy, zamontowane jest lustro pomiarowe (8).
(1 zastrzeżenie)

taﬂi szkła zawiera nieruchomą dolną konstrukcję nośną mającą
ramę wsporczą (4) i wyproﬁlowane podpory (5) osadzone na ramie
wsporczej (4) w ustawieniu pionowym i równoległym względem
siebie. Na podporach (5) dolnej konstrukcji nośnej jest umieszczona
górna konstrukcja nośna (3) do podtrzymywania kształtowanej taﬂi
szkła. Podpory (5) dolnej konstrukcji nośnej mają górne krawędzie
ukształtowane faliście i są ułożone w kolejności tworzącej wstępnie
określoną powierzchnię gięcia wygiętą wzdłuż co najmniej jednego
z kierunków wzdłużnego (2a) i poprzecznego (2b) dolnej konstrukcji nośnej przemiennie w kierunku pionowym (2c) i/lub o zmiennej

U1 (21) 122072 (22) 2013 05 22
(51) E01C 19/18 (2006.01)
E04G 21/04 (2006.01)
(71) JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(72) ZADYKOWICZ JAN; CZYŻEWSKI MIROSŁAW
(54) Rozściełacz betonu do formowania ciągłego
(57) Rozściełacz betonu do formowania ciągłego stosowany jest
w budownictwie do formowania różnych proﬁli z mieszanek be-
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tonowych. Rozściełacz betonu do formowania ciągłego zawierający ramę (1) ze zbiornikiem zasypowym (9) i rynną formującą (10)
wyposażoną w ślimakowe urządzenie zagęszczające (13) oraz posiadający systemy automatycznej korekty kierunku i wysokości
układanego betonu charakteryzuje się tym, że poniżej zbiornika
zasypowego (9) na ramie głównej (1) znajduje się zespół mocujący (2) z zaczepami (2A) do montowania na pojeździe transportującym, przy czym pod zbiornikiem (9) znajduje się podajnik transportowy (8). Szerokość zbiornika zasypowego (9) jest większa niż
szerokość łyżki zasypowej pojazdu transportującego. Na ramie
głównej (1) znajduje się agregat hydrauliczny oraz zbiornik płynu
hydraulicznego. Do ramy głównej (1) zamontowana jest przegubowo rama przesuwu pionowego (3) z siłownikiem (4), który powoduje przemieszczanie w pionie ramy wysuwu bocznego (5), przy
czym ramy (3) i (5) są połączone za pomocą łożysk ślizgowych (6).
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 122050 (22) 2013 05 16
(51) E01H 5/02 (2006.01)
A01B 1/02 (2006.01)
(71) PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybarzowice
(72) MRÓZEK PAWEŁ
(54) Łopata do śniegu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łopata do śniegu, która
wyposażona jest w szeroką łyżkę, rolki obrotowe oraz uchwyt poręczowy. Łopata do śniegu wyposażona jest w łyżkę, która w spodniej
części zaopatrzona jest w obrotowe rolki (3, 3’) oraz ma podwójny
uchwyt (4). W spodniej części znajduje się gniazdo (6, 6’) obrotowej rolki (3, 3’) osadzonej obrotowo na osi mocowanej nieruchomo
w zakończeniach gniazd (6, 6’), natomiast część środkowa osi ma
obwodowe wybrania przedzielone występami, które w przekroju
osiowym mają kształt zbliżony do trapezu.
(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 123076 (22) 2014 05 14
(51) E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
(31) PUV 2013-27947
(32) 2013 05 20
(33) CZ
(71) VOJTASIK RADOVAN, Rychvald, CZ
(72) VOJTASIK RADOVAN, CZ
(54) Podłoga montowana
(57) Podłoga montowana charakteryzuje się tym, że elementy
podłogowe (1, 2, 3) zawierają wnęki przyłączające (4) przebiegające
poza ich powierzchnią wierzchnią z jednej strony bocznej na drugą.
Elementy (1, 2, 3) są przyłączone za pomocą elementu przyłączającego (5) mocnego połączenia z trzpieniem, którego jedna część
jest utrwalana we wnęce przyłączającej (4) pierwszego elementu (1), a druga część w trzonie sąsiedniego drugiego elementu (2).
Wnęki przyłączające (4) mają korzystnie różne średnice, większą
do główki (6) i mniejszą do trzpienia. Ewentualnie dla umieszczenia
główek (6) został zawarty wpust. Wnęki przyłączające (4) znajdują się w elementach (1, 2, 3) w szeregu z regularnymi odstępami.
Utrwalenie przez wnęki przyłączające (4) jest korzystnie łączone
z tzw. zatrzaskami.
(10 zastrzeżeń)

U1 (21) 122047 (22) 2013 05 14
(51) E05D 5/10 (2006.01)
(71) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice
(72) WALA IRENEUSZ; JĘDRUSIK ADRIAN
(54) Element sprzęgający część ramową i część
skrzydłową zawiasu
(57) Element sprzęgający część ramową i część skrzydłową zawiasu, przeznaczony do tworzenia połączenia przegubowego tych
części zawiasowych, składa się z części tulejowej i części sworzniowej utworzonej z połączonych trwale walcowego sworznia i mimośrodowej tulei. Dolna część tulejowa wyposażona jest w kołnierz (4)
i ma elementy złączne, w postaci dwóch wzdłużnych wypustów,
wykonane na powierzchni styku z częścią cylindryczną. Część tulejowa ma centrujący wypust (6) wykonany wzdłużnie w powierzchni bocznej po stronie zewnętrznej, a jej kołnierz (4) ma obustronne
równoległe boczne ścięcia, natomiast górna część tulejowa ma sfazowaną walcowo powierzchnię (2), w której znajduje się wybranie
usytuowane osiowo.
(4 zastrzeżenia)
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1 (21) 122042 (22) 2013 05 13
(51) F16L 11/14 (2006.01)
F24J 2/46 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
(71) IRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gołdap
(72) BECZ PIOTR
(54) Izolowana rura, zwłaszcza do systemów solarnych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest izolowana rura, zwłaszcza do systemów solarnych, która może być również stosowana
w instalacjach sanitarnych, grzewczych, połączeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych itp. Izolowana rura, zwłaszcza do systemów
solarnych posiadająca warstwę izolacyjną wykonaną z maty aerożelowej (2) oplecionej linką (3) oraz nałożoną na matę warstwę
ochronną (4) charakteryzuje się tym, że warstwę ochronną rury (1)
stanowi termokurczliwa osłona (4) pokrywająca szczelnie matę aerożelową (2), przy czym rura (1) wykonana jest ze stali nierdzewnej
i posiada poprzeczne równoległe karby (1A). Warstwa ochronna
w postaci termokurczliwej osłony (4) wykonana jest z modyﬁkowanego polioleﬁnu.
(2 zastrzeżenia)

Nr 24 (1067) 2014

osadczego (1), znajdującego się wewnątrz przyłącza oraz zewnętrznego króćca mocującego (2), o spłaszczonych, odpowiadających
sobie proﬁlach, które zamocowane są do płytki mocującej (3).
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122059 (22) 2013 05 20
(51) F16L 47/00 (2006.01)
F16L 21/00 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
F16L 37/08 (2006.01)
F24F 13/00 (2006.01)
(71) JAŚKO PAWEŁ, Częstochowa; WOSZCZYNA KRYSTYNA,
Blachownia
(72) JAŚKO PAWEŁ; WOSZCZYNA KRYSTYNA
(54) Przyłącze do giętkich rur z tworzyw sztucznych
(57) Przyłącze do giętkich rur z tworzyw sztucznych stanowi króciec (1) zakończony z jednej strony kołnierzem wewnętrznym (2).
Wewnątrz króćca (1) znajduje się pierścieniowy występ (3), a na powierzchni zewnętrznej, od strony połączenia z giętką rurą jest równomiernie rozmieszczone płytkie wgłębienia (5) do blokowania
giętkiej rury.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122048 (22) 2013 05 15
(51) F21V 21/00 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
(71) LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska
(72) LESIŃSKI WŁODZIMIERZ
(54) Lampa oświetleniowa
(57) Lampa oświetleniowa LED zawiera korpus (K), połączony

U1 (21) 122058 (22) 2013 05 20
(51) F16L 47/00 (2006.01)
F16L 21/00 (2006.01)
F16L 37/08 (2006.01)
F24F 13/00 (2006.01)
(71) JAŚKO PAWEŁ, Częstochowa; WOSZCZYNA KRYSTYNA,
Blachownia
(72) JAŚKO PAWEŁ; WOSZCZYNA KRYSTYNA
(54) Przyłącze do giętkich rur z tworzyw sztucznych
(57) Przyłącze do giętkich rur z tworzyw sztucznych składa się
z dwóch współśrodkowo usytuowanych króćców, to jest króćca

za pomocą gwintowanych elementów złącznych, zwieńczonych
pokrętłami (G) z podstawą (A). Panel (P) ma boki odwzorowujące
kształty otworów w prowadnicach korpusu (K). Podstawa (A) ma
kształt wygiętego w dwóch płaszczyznach proﬁlu przypominającego formą pałąk, natomiast korpus (K) ma kształt zbliżony do prostokątnej płyty, z boków której wychodzą dwie prowadnice w formie
otwartych rur. W części tylnej z powierzchni korpusu (K) wychodzą
żebra równoległe względem jego boków, ponadto między stanowiącymi rodzaj radiatora żebrami są osadzone gniazda wtykowe.
Wewnątrz korpusu (K) jest zamontowana część elektryczna ładowarki. Panel (P) ma kształt prostokątnej płyty z bokami w formie
dwóch listew, które na przeważającej części swojej długości mają
przekrój zbliżony kształtem do owalu. Z powierzchni tylnej panelu (P), w jej części górnej wychodzi uchwyt, pod którym w powierzchni tej znajduje się gniazdo. Uchwyt ma formę pogrubionej
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części centralnej boku górnego panelu (P). Pod gniazdem (P4) jest
przymocowany wahliwie koniec dolny rękojeści (R). Na powierzchni górnej rękojeści (R) jest zamocowany magnes. Magnes, w trakcie
przylegania powierzchni górnej rękojeści (R) do powierzchni tylnej
panelu (P), znajduje się w gnieździe. Wolny koniec rękojeści (R) ma
przymocowany zatrzask. W powierzchni przedniej panelu (P), poniżej uchwytu jest zamontowany przełącznik.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122926 (22) 2014 03 20
(51) F23N 3/00 (2006.01)
(31) PUV2013-27967
(32) 2013 05 22
(33) CZ
(71) REGULUS spol. s.r.o., Praha, CZ
(72) KUCERA PAVEL, CZ
(54) Termostatyczny regulator ilości powietrza
niezbędnego w procesie spalania, zwłaszcza
w urządzeniach grzewczych na paliwa stałe
(57) Termostatyczny regulator ilości powietrza niezbędnego
w procesie spalania dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe,
zawiera przewodzącą ciepło tuleję (1), z którą jest połączony rozłącznie korpus (2) regulatora, w tulei (1) jest umieszczony element
termostatyczny (3), do którego jest dociskany obrotowy sworzeń
regulacyjny (4), suwliwie ułożony w tulei (1) i wewnętrznej komorze korpusu (2) regulatora. Do korpusu (2) regulatora wprowadzone jest ramię radialne (5) do mocowania dźwigni (6) z łańcuszkiem
regulacyjnym, połączonym z klapą doprowadzania powietrza
do urządzenia grzewczego i gdzie ruch wahliwy tego ramienia (5)
jest powodowany ruchem posuwistym sworznia regulacyjnego (4).
W celu dociskania sworznia regulacyjnego (4) do elementu termostatycznego (3) sworzeń (4) w tulei (1) znajduje się wewnątrz
sprężyny dociskowej (7) i gdzie następnie sworzeń regulujący (4)
swobodnie przechodzi przez umieszczony na nim element suwliwy (8), w którego dolnej części są wykonane występy oporowe (10)
dla połączenia z widełkami ramienia radialnego (5) i gdzie element
suwliwy (8) ślizgowo przylega poprzez swój palec (9) do wewnętrznej powierzchni śrubowej pokrętła regulacji (11) regulatora, przymocowanego do sworznia regulacji (4). W górnej części korpusu (2)
regulatora, skierowanej do pokrętła regulacji (11) regulatora, w ścianie tego korpusu (2) jest wykonane od góry otwarte, wydłużone
wycięcie osiowe (13), do którego luźno wchodzi jako element stabilizacyjny wydłużony palec (9) nieobrotowego elementu suwliwego (8), z możliwością jego swobodnego ruchu posuwistego w prowadzeniu wycięcia (13).
(4 zastrzeżenia)
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U1 (21) 122053 (22) 2013 05 16
(51) F24H 9/06 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
(71) TERMO-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ
TECHNIKI KOTŁOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stąporków
(72) IDKOWIAK EDMUND
(54) Kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kocioł centralnego
ogrzewania na paliwo stałe, mający zastosowanie do wytwarzania
medium grzewczego w małych i średnich obiektach budowlanych.
Charakteryzuje się on tym, że podstawą do osadzania wymiennika
ciepła i mocowania palnika jest element sferyczny, mający ścianę
dolną (5) i cztery ściany boczne (6), z których każda ma skierowany
ku wnętrzu kołnierz (7) górnej krawędzi, przy czym w dwóch przeciwległych ścianach bocznych (6) ma otwory (8) do osadzania elementów palnika, a jeden z otworów (8) ma zamocowaną pokrywę
maskującą (9), ponadto w jednej ze ścian bocznych (6) ma ramę (10)
do osadzania drzwiczek (11) popielnikowych.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122070 (22) 2013 05 22
(51) F24J 2/24 (2006.01)
F16L 11/12 (2006.01)
(71) KIEBLESZ DARIUSZ, Rosochata
(72) KIEBLESZ DARIUSZ
(54) Nadmuchiwany wąż do nagrzewania wody
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nadmuchiwany wąż
przeznaczony do nagrzewania wody użytkowej bezpośrednio
z energii promieni słonecznych. We wnętrzu nadmuchiwanej, przeźroczystej, wykonanej z tworzywa sztucznego powłoki (4) każdego
elementu (2) jest centralnie sytuowana i szczelnie mocowana rura
przepływowa wody (5) ze złączem gwintowym (6) wraz z nakrętką
na jej dwóch przeciwległych końcach. Wewnętrzna powierzchnia
powłoki (4) każdego elementu (2) w połowie wyklejona jest odbijającą światło metalizowaną folią.
(2 zastrzeżenia)

70

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1 (21) 122076 (22) 2013 05 23
(51) H04N 5/225 (2006.01)
G03B 17/02 (2006.01)
G03B 17/08 (2006.01)
G01N 21/15 (2006.01)
(71) KROŚNICKI WOJCIECH QUACO, Dziekanów Leśny
(72) KROŚNICKI WOJCIECH
(54) Kamera - obudowa kamery do podglądu procesów
produkcyjnych, naukowych lub dydaktycznych
(57) Kamera - obudowa kamery (1) służy do podglądu wnętrz
pomieszczeń, urządzeń z zewnątrz niedostępnych (np. mieszalnika
betonu) i składa się z dwóch modułów niezależnie demontowanych, mieszczących kamerę (camera) oraz oświetlacz (illuminator).
Zastosowanie dwóch niezależnych elementów eliminuje efekt
odbicia światła oświetlacza od osłony w kierunku kamery. Moduł
kamery i oświetlacza składa się z trzech elementów: podstawy (2),
osłony (3) z wymiennym krążkiem zawierającym przezroczystą
przesłonę (4) oraz części nośnej zawierającej kamerę lub oświetlacz (5). Podstawa montowana jest do obudowy obserwowanego
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obszaru. W podstawie wyprowadzone są dysze lub dysza (6) (7)
do mycia lub/i przedmuchiwania przezroczystej przesłony. Zastosowanie przesłony (4) na krążku (3) pozwala szybko wymienić ten
element na uprzednio przygotowany z czystą przesłoną. Wariant 1
wprowadzenia dysz jest podstawowym oraz uzupełniają go inne
warianty.
(1 zastrzeżenie)
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403854
403857
403858
403859
403860
403861
403862
403863
403864
403865
403866
403867
403868
403869
403870
403871
403872
403873
403874
403876
403877
403879
403880
403881
403882
403883

G01N (2006.01)
D06N (2006.01)
D06N (2006.01)
B32B (2006.01)
G01N (2006.01)
C07C (2006.01)
C07C (2006.01)
A01N (2006.01)
A01N (2006.01)
B23K (2006.01)
F16L (2006.01)
B65D (2006.01)
A61B (2006.01)
A61K (2006.01)
G01N (2006.01)
A61F (2006.01)
C02F (2006.01)
H03H (2006.01)
G01N (2006.01)
C08L (2006.01)
B29C (2006.01)
B27M (2006.01)
H01M (2006.01)
G01N (2006.01)
C07F (2006.01)
B01F (2006.01)
A47C (2006.01)
B65G (2006.01)
A61B (2006.01)
C01G (2006.01)
C01G (2006.01)
D01F (2006.01)
B03B (2006.01)
A01D (2006.01)
A01D (2006.01)
A01G (2006.01)
F21V (2006.01)
B29D (2006.01)
G01S (2006.01)
B23K (2006.01)
A21D (2006.01)
F23G (2006.01)
B05C (2006.01)
B64C (2006.01)
A23L (2006.01)
C07C (2006.01)
H02J (2006.01)
E01C (2006.01)
G01J (2006.01)

52
41
41
19
52
30
30
2
3
15
47
23
5
6
52
5
26
57
51
35
17
16
56
52
33
7
4
24
4
26
26
41
9
2
2
2
48
19
53
15
3
48
9
21
3
28
56
42
50

403884
403885
403886
403888
403889
403892
403893
403894
403895
403896
403897
403898
403899
403900
403902
403903
403905
403906
403910
403911
403912
403913
403914
403915
403916
403918
403919
403920
403921
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zgłoszenia
macierzystego

Numer BUP,
w którym
ogłoszono
o zgłoszeniu
macierzystym

Symbol MKP
pod którym
ogłoszono
o zgłoszeniu
macierzystym

403092

19/2014

F02B 75/28
F02B 75/32
F01L 11/00
F01M 1/06
F01P 3/10
F02F 3/16

Nr
zgłoszenia
wydzielonego

Data zgłoszenia
wydzielonego

Symbol MKP
zgłoszenia
wydzielonego

406825
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F02B 75/32
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ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNALAZEK

Nr
zgłoszenia wzoru użytkowego
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zgłoszenia macierzystego

Nr i rok wydania
Biuletynu Urzędu Patentowego

122546
123008
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16/2012

IV. INFORMACJE
INFORMACJA O ZŁOŻENIU TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI
ZASTRZEŻEŃ PATENTOWYCH EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera: numer zgłoszenia europejskiego; klasy według międzynarodowej
klasyﬁkacji patentowej; zgłaszającego; tytuł (w języku polskim)
12754637.2

E04F 13/21 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)

Quadrosera Corporation
Zaciski do systemu cienkiej ścianki ceglanej.

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210)
(731)

431317
(220) 2014 08 14
FABRYKA OPAKOWAŃ FOLIOWYCH ROSSOPLAST
D. I R. ROSSOCHACCY SPÓŁKA JAWNA,
Lidzbark Warmiński
(540) ROSSOPLAST

(531) 20.5.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16
(210)
(731)

431853
(220) 2014 08 04
DETOKS LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) HABŻYKI
(511) 30
(210)
(731)

431854
(220) 2014 08 04
DETOKS LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) Habżyki

(531) 26.2.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 05, 31, 35, 44
(210)
(731)

431929
(220) 2014 08 04
SINUTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) sinutronic

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 42
(210)
(731)

431930
(220) 2014 08 04
CECUŁA MACIEJ DĄBEX TRADING,
Grodzisk Wielkopolski
(540) HOME parkiet

(531)

7.1.24, 26.4.4, 26.4.5, 26.4.18, 26.5.1, 26.5.18, 27.5.1,
29.1.13
(511) 19, 20, 40
(210) 431931
(220) 2014 08 04
(731) GRODZKI ADAM, Ełk
(540) TUWIMA PARK APARTAMENTY

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 30
(210)
(731)

431882
(220) 2014 08 04
Altounbak. L.L.C., Crown Plaza Commercial Tower,
Dubai, AE
(540) KOSAK
(511) 33
(210)
(731)

431923
(220) 2014 08 04
HFT BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) HFT Brokers
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(531) 5.3.2, 5.3.11, 5.3.13, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.3
(511) 35, 36, 37
(210) 431932
(220) 2014 08 04
(731) GRODZKI ADAM, Ełk
(540) TUWIMA PARK APARTAMENTY

(210)
(731)

431924
(220) 2014 08 04
BIOSTYMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) BIOSTYMA
(511) 01, 05, 31, 35, 44

(531) 5.3.2, 5.3.11, 5.3.13, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1,
(511) 35, 37, 44

(210)
(731)

(210)
(731)

431925
(220) 2014 08 04
BIOSTYMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) BIOSTYMA

431933
(220) 2014 08 04
TAXENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TAXENTER Kancelaria Księgowo-Podatkowa
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(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 45

(210)
(731)

(210) 431934
(220) 2014 08 04
(731) SOBECKI DOMINIK TAJEMNICA SZCZĘŚCIA, Warszawa
(540) ADANA KEBAB

431940
(220) 2014 08 04
DUHABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia
(540) DUHABEX

(531) 26.3.1, 26.15.9, 27.5.1
(511) 39
(210)
(731)

(531) 5.1.3, 26.1.1, 27.5.1
(511) 43
(210)
(731)
(540)
(511)

431935
ROKITA RAFAŁ, Kąty
CAMME.TV
42

(220) 2014 08 04

431936
(220) 2014 08 04
SZYSZKO TERESA FAMIDENT STOMATOLOGIA
SZYSZKO PORADNIA STOMATOLOGICZNA, Białystok
(540) Lady T

431941
(220) 2014 08 04
MUSZYŃSKI WITOLD PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE, Rzeszów
(540) Eco House Klaster Ekologicznych Obiektów
Turystycznych

(210)
(731)

(531) 5.3.11, 7.1.8, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 40, 43
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 10, 41, 44

431942
(220) 2014 08 05
FTS-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Studzienice
(540) Fassaden Technik Systeme

(210)
(731)

431937
(220) 2014 08 05
P & A COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzekuń
(540) mimi

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 16, 21, 24
(210)
(731)

431938
(220) 2014 08 05
P & A COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzekuń
(540) yzi

(531) 26.4.2, 26.5.4, 27.5.1, 29.1.14
(511) 06, 19, 37
(210)
(731)

431943
(220) 2014 08 04
SKARBEK EDWARD SKARBEK WANDA SKARPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Jasienica Rosielna
(540) SCAVERSE Van Edv COOLSY

(531) 1.15.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 16, 21, 24
(210)
(731)

431939
(220) 2014 08 04
DOM PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) dom.pl

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 35, 36, 37, 42

(531) 1.1.1, 26.1.1, 27.5.1
(511) 25
(210)
(731)

431944
(220) 2014 08 04
ELTRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruszkowo
(540) ELTFLEX
(511) 09
(210)
(731)

431945
(220) 2014 08 04
SZMIDT MARCIN, Łódź
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(540) 6x6 PRACOWNIA SZTUKI WIZUALNEJ

(531) 26.1.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 35, 38, 41
(210) 431946
(220) 2014 08 05
(731) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(540) FLIP 3D 3 min OK
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(540) SPOKEY FASHION Line

(531) 9.3.1, 26.4.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 18, 25, 28
(210)
(731)

431953
(220) 2014 08 04
SPOKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) NUUI

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 10, 18, 20, 25, 28

(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 21
(210)
(731)
(540)
(511)

431947
(220) 2014 08 04
ZIELKE HELENA, Stężyca
ZIELKE
11, 35, 37

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

431948
(220) 2014 08 04
KARBON ROBERT, Gdynia
PIRAMIDKI
05, 30, 35

(210)
(731)

431949
(220) 2014 08 05
BIELAŃSKI WOJCIECH WOWBOX SPÓŁKA CYWILNA,
Gdynia
(540) AVAX
(511) 08, 09, 10, 11, 21, 26, 28
(210)
(731)

431950
(220) 2014 08 04
PAAL METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mogilany
(540) PAAL METAL
(511) 06, 07
(210) 431951
(220) 2014 08 04
(731) ŁUKOWSKI MAREK P.H.U.STAN-MAR, Poznań
(540) Lody z prl-u

(210)
(731)

431954
(220) 2014 08 04
CASHHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Mistrzowska wymiana walut online
(511) 35, 36
(210)
(731)
(540)
(511)

431955
(220) 2014 08 04
PODGÓRSKI WITOLD, Warszawa
Green Class
20, 21, 35, 37, 39, 42

(210)
(731)

431956
(220) 2014 08 04
PAAL METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mogilany
(540) PAAL PAAL System Metal

(531) 26.4.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 07
(210)
(731)

431957
(220) 2014 08 04
CASHHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Internetowa wymiana walut
(511) 35, 36
(210)
(731)

431958
(220) 2014 08 04
TREE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) LACTIFLOR T 4.0
(511) 05

(531) 8.1.18, 27.5.1
(511) 30
(210)
(731)

431952
(220) 2014 08 04
SPOKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(210)
(731)

431959
(220) 2014 08 04
TREE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) HEPA T Complex
(511) 05

Nr 24 (1067) 2014

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210)
(731)

431960
(220) 2014 08 04
LIPIŃSKA JOANNA KANCELARIA FINANSOWA,
Bydgoszcz
(540) KANCELARIA PLANOWANIA
FINANSOWO-PRAWNEGO

(540) 42° by BeautyMore

(531) 26.4.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 41
(210) 431963
(220) 2014 08 04
(731) KRYNICKI SŁAWOMIR, Katowice
(540) SLEEP WELL IN OUR CITY sleep City

(531) 26.1.1, 26.4.1, 27.5.1, 27.7.1
(511) 03
(210) 431968
(220) 2014 08 04
(731) OSTROWSKI MICHAŁ TRADE SYSTEM, Sopot
(540) TUR

(531) 3.4.13, 27.5.1
(511) 04, 07
(531) 1.7.6, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 39, 43
(210)
(731)

431964
(220) 2014 08 04
UNIBALTIC AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Unibaltic Agro

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

431969
(220) 2014 08 04
KOZICKI WŁODZIMIERZ, Lądek-Zdrój
RESTAURACJA SUDECKA
43

(210) 431970
(220) 2014 08 05
(731) BIURO PLUS JERZY ROŻEN, Katowice
(540) multi biuro

(531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 07, 20
(210)
(731)

431965
(220) 2014 08 04
MORIC CELINA, MORIC KAZIMIERZ MORIC DRZWI
SPÓŁKA CYWILNA, Czyżowice
(540) MORIC

(531) 26.1.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 39
(210)
(731)

431971
(220) 2014 08 04
MAFA-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice
(540) m mafa recykling

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

431966
(220) 2014 08 04
GAJEWSKI MICHAŁ ZAKŁADY DRZEWNE GAJEWSKI,
Oblas
(540) concept 1200

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 19
(210)
(731)

431967
(220) 2014 08 04
BRODR JORGENSEN SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra

(531) 24.15.3, 26.13.25, 27.5.1
(511) 19, 39, 40
(210)
(731)
(540)
(511)

431972
(220) 2014 08 04
CZEKAJ MICHAŁ CONSULTING, Kraków
all4fashion
18, 25, 35

(210)
(731)

431973
(220) 2014 08 04
HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
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(540) see you
(511) 03
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(540) GINEintima ActiCand 30 Tabletki dopochwowe
Leczenie zakarzeń pochwy i sromu wywołanych
przez drożdzaki z rodzaju Candida

(210)
(731)

431974
(220) 2014 08 04
PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA
ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK,
Kuźnica Czeszycka
(540) FAMILIJNA

(531) 27.5.1
(511) 30, 35, 42, 43
(210) 431975
(220) 2014 08 05
(731) UNILAB, LP, Rockville, US
(540) GINEintima Test pH Wykrywanie infekcji pochwy

(531) 26.7.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05
(210)
(731)

431978
(220) 2014 08 05
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Septusie KIC KIC
(511) 03, 05, 10, 30

(210)
(731)

431979
(220) 2014 08 05
EFFERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Cząstków Mazowiecki
(540) ŁYŻECZKA WITAMIN
(511) 05, 32
(210) 431980
(220) 2014 08 05
(731) UNILAB, LP, Rockville, US
(540) GINEintima ActiveProtection Żel do higieny intymnej
Utrzymanie ﬁzjologicznego pH i ochrony okolic
intymnych

(531) 26.7.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05
(210) 431976
(220) 2014 08 05
(731) UNILAB, LP, Rockville, US
(540) GINEintima ClotriActive Clotrimazolum Leczenie
grzybiczych zakażeń skóry oraz kondydoz skóry
i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych

(531) 26.7.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05
(210)
(731)

431977
(220) 2014 08 05
UNILAB, LP, Rockville, US

(531) 26.7.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05
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(210) 431981
(220) 2014 08 05
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GINEintima VagiActive Żel dopochwowy Działanie
chlorheksydyny hamuje wzrost i namnażanie się
bakterii
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(540) UROintima ŻurawinActive Suplement diety
Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania dróg
moczowych

(531) 24.15.2, 26.1.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05

(531) 24.15.2, 26.1.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05

(210) 431986
(220) 2014 08 05
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) UROintima FuragiActive Furaginum Leczenie
ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń
dolnych dróg moczowych

(210)
(731)

431982
(220) 2014 08 05
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Multinki KIC KIC
(511) 03, 05, 10, 30
(210) 431983
(220) 2014 08 05
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) UROintima ŻurawinActive MAX Dietetyczny środek
spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Działanie maksymalnie wspierające drogi moczowe
Preparat do dietetycznego postępowania
w zakażeniach dolnych dróg moczowych

(531) 24.15.2, 26.1.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05
(210)
(731)
(540)
(511)

431987
(220) 2014 08 05
GAŁKA JAKUB, Szczecin
HOTMAX.PL
35, 38, 45

(210) 431988
(220) 2014 08 05
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Niccorex LEMON Nicotinum, 2mg POMAGA RZUCIĆ
PALENIE Ułatwia całkowite wyjście z nałogu lub jego
czasowe ograniczenie GUMA DO ŻUCIA, LECZNICZA
USP Zdrowie

(531) 24.15.2, 26.1.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05
(210)
(731)
(540)
(511)

431984
(220) 2014 08 05
Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen, CH
AROMAPACK
29, 30

(210)
(731)

431985
(220) 2014 08 05
Unilab, LP, Rockville, US

(531) 26.1.1, 26.4.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 30
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(210) 431989
(220) 2014 08 05
(731) WALMARK A.S., Třinec, CZ
(540) Sinulan Duo Forte podwójne dzialanie suplement
diety w trosce o Twoje drogi oddechowe zatoki nos
oskrzela WALMARK

(531) 2.1.1, 24.15.2, 25.7.20, 25.7.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 29, 30
(210) 431990
(220) 2014 08 05
(731) UNILAB, LP, Rockville, US
(540) Niccorex MINT Nicotinum, POMAGA RZUCIĆ PALENIE
Ułatwia całkowite wyjście z nałogu lub jego czasowe
ograniczenie GUMA DO ŻUCIA, LECZNICZA USP
Zdrowie
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(531) 2.5.1, 5.7.8, 24.17.5, 25.7.20, 25.7.3, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
(511) 05, 29, 30
(210)
(731)

431992
(220) 2014 08 05
PRETTY WOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pretty SHOP

(531) 2.3.1, 2.3.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 08, 21, 35
(210)
(731)

431993
(220) 2014 08 05
SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) ZBÓJNICKIE
(511) 32
(210)
(731)

431995
(220) 2014 08 06
SZUMIŃSKI MAREK FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA, Bydgoszcz
(540) FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

(531) 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 30
(210) 431991
(220) 2014 08 05
(731) WALMARK A.S., Třinec, CZ
(540) 3+ Sinulan forte junior suplement diety zatoki nos
płuca WALMARK w trosce o drogi oddechowe
Twojego dziecka

(531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36, 37, 41
(210)
(731)

431996
(220) 2014 08 05
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) ZNANY LEKARZ enel-med

(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 44
(210)
(731)

431997
(220) 2014 08 05
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) ZNANY LEKARZ
(511) 44
(210)
(731)

431998
(220) 2014 08 05
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
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(540) ESTELL

(540) agent mocnopomocny
(511) 16, 35, 36, 38

(531) 27.5.1
(511) 44

(210) 432006
(220) 2014 08 05
(731) John Player & Sons Limited, Dublin 12, IE
(540) PARKER & SIMPSON P&S SUPERSLIMS MENTHOL

(210)
(731)

431999
(220) 2014 08 05
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) ESTELL MEDYCYNA ESTETYCZNA

(531) 27.5.1
(511) 44
(210) 432000
(220) 2014 08 05
(731) GUŁA JAROMIR, Warszawa
(540) I’m lucky today :)

(531) 24.17.1, 27.5.1
(511) 25, 30, 35

(531) 24.1.17, 24.1.19, 25.1.15, 25.7.1, 25.7.7, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 34
(210) 432007
(220) 2014 08 05
(731) John Player & Sons Limited, Dublin 12, IE
(540) PARKER & SIMPSON P&S SUPERSLIMS

(210) 432001
(220) 2014 08 05
(731) GUŁA JAROMIR, Warszawa
(540) dziś mam szczęście :)

(531) 24.17.1, 27.5.1
(511) 32, 36, 42
(210) 432002
(220) 2014 08 05
(731) GUŁA JAROMIR, Warszawa
(540) pd Polski Druk

(531) 27.5.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 40, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

432003
(220) 2014 08 05
GUŁA JAROMIR, Warszawa
I’m lucky today
16, 21, 41

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

432004
(220) 2014 08 05
GUŁA JAROMIR, Warszawa
Dziś mam szczęście
18, 28, 45

(210)
(731)

432005
(220) 2014 08 05
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa

(531) 24.1.17, 24.1.19, 25.1.15, 25.7.1, 25.7.7, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 34
(210) 432008
(220) 2014 08 06
(731) KAPUŚCIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) od ucha do ucha

(531) 2.9.1, 2.9.8, 27.5.1, 29.1.13
(511) 44
(210)
(731)

432009
(220) 2014 08 06
SOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków
(540) Grand
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(531) 25.1.15, 27.5.1,
(511) 29, 32

(540) CIACHOMANIA

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.10.13
(511) 30, 35

432010
(220) 2014 08 06
MAŁEK ADRIAN BROWAR SANDOMIERZ,
Rzeczyca Mokra
(540) A. D. 2014 Browar Sandomierz A&K MAŁEK
Sandomierskie
(511) 32, 35, 43
(210)
(731)

432011
(220) 2014 08 06
STNUX CHILIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) toys inn
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(210)
(731)

432017
(220) 2014 08 06
EAST WEST CORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) I COTTON

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 25, 35
(210)
(731)
(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.10.15
(511) 14, 16, 21, 28
432012
(220) 2014 08 06
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE RAFIB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) RAFIB

432018
(220) 2014 08 06
EAST WEST CORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 6+PLUS

(210)
(731)

(531) 26.4.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35
(210)
(731)

432013
(220) 2014 08 06
CHEM POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LAZUROWA WODA BLUE MAGIC
(511) 01

(531) 24.17.5, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 25, 35
(210) 432019
(220) 2014 08 06
(731) UNILAB, LP, Rockville, US
(540) DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC BALSAM
INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY Miejscowo skrajnie
wysuszona, spierzchnięta i popękana skóra
Przebadany dermatologicznie Bez sterydów
Bez parabenów Bez substancji zapachowych
Bez barwników BEZPIECZNE DLA DZIECI
OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA USP Zdrowie

(210)
(731)

432014
(220) 2014 08 06
SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Omegamed Odporność
(511) 03, 05
(210)
(731)

432015
(220) 2014 08 06
ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Alu-Therm

(531) 26.4.8, 27.5.1, 29.1.14
(511) 06, 11, 17, 19, 38
(210)
(731)

432016
(220) 2014 08 06
ZALEWSKA ALICJA CIACHOMANIA - FIRMA
HANDLOWO- USŁUGOWA, Bielsko-Biała

(531) 26.4.4, 26.11.2, 26.11.13, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05
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(210) 432020
(220) 2014 08 06
(731) UNILAB, LP, Rockville, US
(540) DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC KREM DO TWARZY
Swędząca, sucha i podrażniona skóra twarzy
Przebadany klinicznie Bez sterydów Bez parabenów
Bez substancji zapachowych Bez barwników
BEZPIECZNE DLA DZIECI OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA
USP Zdrowie
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(531) 1.15.24, 26.1.2, 26.1.18, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30
(210)
(731)
(540)
(511)

432025
(220) 2014 08 06
Monsanto Technology LLC, St. Louis, US
ARBITER
05

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

432026
(220) 2014 08 06
Monsanto Technology LLC, St. Louis, US
PORTOS
05

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

432027
(220) 2014 08 06
DŁUGOŁĘCKI ANDRZEJ, Warszawa
MAAN-PREMIUM
35

(210) 432028
(220) 2014 08 06
(731) MAGNIFICUS, s.r.o., Praha- Střešovice, CZ
(540) ER STRONG

(531) 1.1.1, 1.1.2, 27.5.1
(511) 03, 05, 29, 30
(531) 26.4.4, 26.11.2, 26.11.13, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05
(210) 432022
(220) 2014 08 06
(731) STĘPIEŃ MARCIN, Garbatka
(540) WARSAW COMEDY FESTIVAL

(210)
(731)

432029
(220) 2014 08 06
JAŹWIECKI MIKOŁAJ, KEMPSKI MARCIN I LIKE PHOTO
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) ILIKEPHOTO

(531) 27.5.1
(511) 35, 41
(210)
(731)

432030
(220) 2014 08 06
JAŹWIECKI MIKOŁAJ, KEMPSKI MARCIN I LIKE PHOTO
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) ILIKEMOVIES

(531) 1.15.9, 7.3.25, 16.1.4, 16.1.13, 27.5.1
(511) 35, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

432023
(220) 2014 08 06
Monsanto Technology LLC, St. Louis, US
AZYMUT
05

432024
(220) 2014 08 06
LEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Sabroso

(531) 27.5.1
(511) 35, 41
(210)
(731)

432031
(220) 2014 08 06
LEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) CRUSH

(210)
(731)

(531) 25.3.1, 25.3.13, 25.3.13, 27.5.1, 29.1.14
(511) 30
(210)
(731)

432032
(220) 2014 08 06
Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
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(540) L&M AND IS MORE
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(531) 2.1.11, 8.7.4, 9.1.10, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
(210)
(731)

432038
(220) 2014 08 06
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) donatello
(511) 30
(531) 3.1.1, 3.1.2, 24.17.25, 26.1.1, 27.5.1
(511) 34
(210)
(731)

432033
(220) 2014 08 06
INVEST TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg
(540) COLBERG BLACK
(511) 32

(210)
(731)

432034
(220) 2014 08 06
INVEST TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg
(540) COLBERG NIEFILTROWANE
(511) 32

(210)
(731)

432039
(220) 2014 08 06
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) design edition
(511) 16
(210)
(731)

432040
(220) 2014 08 06
ŁYSIEŃ MIROSŁAW, Warszawa;
WALENDOWSKI MICHAŁ, Pleszew
(540) „ELEKTRONICZNA ZAWLECZKA”

(210)
(731)

432035
(220) 2014 08 06
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PIWNY KĄCIK w Biedronce
(531) 2.9.14, 25.7.20, 25.7.22, 26.1.14, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 11
(210)
(731)

(531) 5.3.11, 5.11.15, 8.7.1, 11.3.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 32, 35

432041
(220) 2014 08 06
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LaSpeciale ORIGINAL PREMIUM FOOD KSIĄŻKA
IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

(210)
(731)

432036
(220) 2014 08 06
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZDRAPKA W KROPKI

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 31, 32, 33
(531) 3.13.9, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 28, 35, 41
(210)
(731)

432037
(220) 2014 08 06
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Papa PEDRO

(210) 432042
(220) 2014 08 06
(731) BLESIŃSKI ROBERT, Łódź
(540) PLAŻOWE MISTRZOSTWA BUDOWNICZYCH

Nr 24 (1067) 2014
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(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.3.1, 26.3.14, 7.1.1
(511) 25, 35, 41

87

(540) Pinol krem ochronny przeciw odleżynom
Przyspiesza regenerację skóry Tworzy barierę
ochronną Łagodzi podrażnienia KOSMED

(210)
(731)

432043
(220) 2014 08 06
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DANIE EXPRESS ...i jesz jak chcesz!

(531) 27.5.1
(511) 29, 30, 31
(210)
(731)

432044
(220) 2014 08 06
ESEXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) esexy
(511) 17, 19
(210)
(731)

432045
(220) 2014 08 06
ESEXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540)
(531)

5.7.10, 24.13.22, 24.13.25, 26.1.1, 26.1.16, 26.11.1, 26.11.6,
27.5.1
(511) 03, 05
(531) 2.9.1, 24.15.1
(511) 17, 19
(210) 432046
(220) 2014 08 06
(731) LEŻAŃSKI ZBIGNIEW P.P.H. KOSMED, Głubczyce
(540) KOSMED naileare serum ochronne do stóp
i paznokci Naturalna ochrona przed grzybicą stóp
i paznokci Chroni i pielęgnuje

(210)
(731)

432048
(220) 2014 08 06
POLSKIE STOWARZYSZENIE ROLNICTWA
ZRÓWNOWAŻONEGO ASAP, Elbląg
(540) Rolnictwo Zrównoważone

(531) 2.9.14, 2.9.15, 3.7.21, 5.3.20, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42
(210)
(731)

432049
(220) 2014 08 06
FORECAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOKO & BOUQUET

(531) 24.17.25, 27.5.1
(511) 35, 37, 42

2.9.19, 5.1.3, 5.1.5, 26.1.1, 26.1.14, 26.1.16, 26.11.1, 26.11.6,
27.5.1
(511) 03, 05

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

432050
(220) 2014 08 07
NIEWIADOMSKI ARKADIUSZ ARBEV, Lublin
EXPLORADE
32, 33, 35

(210)
(731)

(210)
(731)

432051
(220) 2014 08 07
NIEWIADOMSKI ARKADIUSZ ARBEV, Lublin

(531)

432047
(220) 2014 08 06
LEŻAŃSKI ZBIGNIEW P.P.H. KOSMED, Głubczyce

88

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) KTO NIE MA PASJI, NIE MA ENERGII, KTO NIE MA
ENERGII, NIE MA NIC. MULTIFRUIT EXPLORADE
ISOTONIC SPORTS DRINK

(531) 26.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 26.11.2, 26.11.11, 27.5.1, 29.1.12
(511) 32, 33, 35
(210)
(731)

432052
(220) 2014 08 07
SAŁATOWSKI MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE ELGAL, Płock
(540) ELGAL

(531) 24.15.1, 27.5.1,
(511) 35
(210)
(731)

432053
(220) 2014 08 07
LECH WALDEMAR, SOBKIEWICZ SŁAWOMIR
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SALVE
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) salve

(531) 27.5.1, 29.1.4, 3.11.1
(511) 44
(210)
(731)

432054
(220) 2014 08 07
TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki
(540) GRYZZALE

Nr 24 (1067) 2014

(210) 432057
(220) 2014 08 07
(731) JUDA CEZARY, Opole
(540) Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN”

(531) 2.9.1, 2.9.14, 2.9.17, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 41, 42, 43, 44
(210)
(731)

432058
(220) 2014 08 07
GOŁĘBIEWSKI TOMASZ Q4Q IMPRESARIAT
ARTYSTYCZNY, Łódź
(540) Fabryki Muzyki Q4Q

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 39, 41, 43
(210)
(731)

432059
(220) 2014 08 08
SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SOLbaby 100% naturalnej skuteczności
(511) 05, 10
(210)
(731)

432060
(220) 2014 08 08
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) JESTEŚ PURE CZY PERLE?
(511) 16, 32, 42
(210) 432061
(220) 2014 08 07
(731) LUDYGA MONIKA, Osowiec
(540) KURKA BEZ PIÓRKA

(531) 2.9.4, 16.3.13, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
(210)
(731)

432055
(220) 2014 08 07
TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki
(540) DOJRZAŁY SMAK S
(531) 3.7.3, 3.7.19, 3.7.25, 7.1.18, 9.7.1, 9.7.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 43
(210)
(731)
(531) 26.1.1, 26.1.5, 26.1.18, 26.1.21, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29

432062
(220) 2014 08 08
OPEN ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Restrukturyzacja z ludzką twarzą
(511) 36

Nr 24 (1067) 2014

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210)
(731)

432063
(220) 2014 08 08
OPEN ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Frankopiryna
(511) 36
(210)
(731)

432064
(220) 2014 08 08
OPEN ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Lek na franka
(511) 36

(210)
(731)

432065
(220) 2014 08 07
Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation,
Tokyo, JP
(540) ALPHA ENERGY

(210)
(731)

432069
(220) 2014 08 07
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA, Wadowice
(540) Gynauxil

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

432070
(220) 2014 08 07
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA, Wadowice
(540) Plusssz baby

(531) 24.17.17, 26.4.2, 27.5.1
(511) 09

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 05

(210)
(731)

(210)
(731)

432066
(220) 2014 08 07
KACZMARCZYK PIOTR ZAKŁAD
PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWY
TERRA- PLANT, Ochla
(540) Terra Plant
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432071
(220) 2014 08 07
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU,
Warszawa
(540) SIMS SCIENCE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
SUPPORT WSPARCIE ZARZĄDZANIA
INFRASTRUKTURĄ BADAWCZĄ

(531) 1.15.15, 5.3.11, 5.3.15, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 31, 35, 37, 39
(210)
(731)

432067
(220) 2014 08 07
ICE DAY CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Młocin
(540) mr Milky lody z prawdziwego mleka

(531) 25.5.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 45
(210) 432072
(220) 2014 08 07
(731) FIRST JOANNA JFK PARTNER GROUP, Warszawa
(540) FreshTec www.FreshTec.eu

(531) 25.7.1, 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 30, 43
(210)
(731)

432068
(220) 2014 08 07
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
HORTUS ZRZESZENIE, Ochla
(540) Grupa Producentów Owoców i Warzyw HORTUS

(531) 24.17.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 11, 21, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

432073
(220) 2014 08 07
INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice
GOLD MILLENIUM
05, 29, 31, 32, 44

(210) 432074
(220) 2014 08 07
(731) OPOCZKA OKSANA WINCKLER PERSONAL, Warszawa
(540) WINCKLERPERSONAL PERSONAL MANAGMENT
(531) 5.3.11, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 31, 35, 39
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(531) 24.17.8, 24.17.9, 26.11.1, 27.5.1, 28.7, 29.1.12
(511) 35, 41
(210)
(731)

432075
(220) 2014 08 07
NIKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sygneczów
(540) POKUSA
(511) 31, 35

432076
(220) 2014 08 07
INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice;
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, Wrocław
(540) TRICHODERMA OCHRONA ROŚLIN I ŚRODOWSKA

Nr 24 (1067) 2014

(210)
(731)

432081
(220) 2014 08 07
ESTETYCZNIE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) polecaj bo warto
(511) 35
(210) 432082
(220) 2014 08 07
(731) CIELICKI RADOSŁAW, Warszawa
(540) 4-DECISION.com

(210)
(731)

(531) 26.4.4, 26.4.6, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 36, 42
(210)
(731)

432083
(220) 2014 08 07
NATKANIEC WŁODZIMIERZ MILKO HURTOWE
CENTRUM NABIAŁU, Katowice
(540) LUBIANA

(531) 5.9.17, 23.1.1, 24.1.10, 27.3.1, 27.3.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 01, 31, 41, 42, 44
(210) 432077
(220) 2014 08 08
(731) SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG, Zurych, CH
(540) Dla osób, których wzrok się pogarsza suplement
diety SuperOptic

(531) 27.5.1
(511) 05
(210)
(731)
(540)
(511)

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 29
(210)
(731)
(540)
(511)

432084
(220) 2014 08 08
DU VALL BARBARA, Kraków
DUVALL
45

(210)
(731)

432085
(220) 2014 08 07
WYDAWNICTWO STEINBORN SPÓŁKA JAWNA,
Gdynia
(540) znajdź to

432078
(220) 2014 08 07
HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
paxaro
12, 35, 39

(210) 432079
(220) 2014 08 07
(731) CIELICKI RADOSŁAW, Warszawa
(540) BanFi

(531) 26.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36
(210) 432080
(220) 2014 08 08
(731) SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG, Zurych, CH
(540) SuperOptic

(531) 26.11.1, 27.5.1
(511) 05

(531) 16.3.17, 26.1.1, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 27.5.17, 29.1.12
(511) 16, 35, 38, 42
(210) 432086
(220) 2014 08 07
(731) MIECZKOWSKI SZYMON, Oleśnica
(540) SKLADOKIEN

(531) 27.5.1, 27.5.17, 29.1.12
(511) 06, 19, 37
(210)
(731)

432087
(220) 2014 08 07
TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) NEOTAC
(511) 03, 05, 10
(210)
(731)

432088
(220) 2014 08 07
Unilab, LP, Rockville, US
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(540) DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC INTENSYWNY
BALSAM ŁAGODZĄCY SWĘDZENIE Miejscowo
swędząca i podrażniona skóra Przebadany klinicznie
Bez sterydów Bez parabenów Bez substancji
zapachowych Bez barwników BEZPIECZNE DLA
DZIECI OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA USP Zdrowie
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(210) 432090
(220) 2014 08 07
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC SKONCENTROWANY
KREM DO CIAŁA Skrajnie wysuszona i podrażniona
skóra Przebadany klinicznie Bez sterydów
Bez parabenów Bez substancji zapachowych
Bez barwników BEZPIECZNE DLA DZIECI
OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA USP Zdrowie

(531) 26.1.1, 26.2.1, 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
(511) 03, 05
(210) 432089
(220) 2014 08 07
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC PREPARAT
DO MYCIA Swędząca i sucha skóra Przebadany
dermatologicznie Bez sterydów Bez parabenów
Bez substancji zapachowych Bez barwników
BEZPIECZNE DLA DZIECI OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA
USP Zdrowie

(531) 26.1.1, 26.2.1, 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
(511) 03, 05

(531) 25.1.15, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05
(210) 432091
(220) 2014 08 07
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC KREM DO CIAŁA
Swędząca, sucha i podrażniona skóra Przebadany
klinicznie Bez sterydów Bez parabenów Bez substancji
zapachowych Bez barwników BEZPIECZNE DLA
DZIECI OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA USP Zdrowie
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(531) 25.1.15, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05

Nr 24 (1067) 2014

(540) Verdin enzymixx suplement diety zawiera naturalne
enzymy trawienne przeciwdziała wzdęciom
USP Zdrowie

(210) 432092
(220) 2014 08 07
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Aleric Deslo tabletki ulegające rozpadowi w jamie
ustnej

(531) 2.1.16, 2.1.23, 2.1.25, 5.3.14, 25.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05

(531) 25.1.15, 26.1.18, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05

(210)
(731)

432096
(220) 2014 08 07
GO4TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hair Medic

(210) 432093
(220) 2014 08 07
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Aleric Lora USP Zdrowie

(531) 10.5.13, 24.17.5, 27.5.1
(511) 03, 05
(210) 432097
(220) 2014 08 08
(731) KURZACZ TOMASZ, Ożarów Mazowiecki
(540) GM GŁÓWNY MECHANIK

(531) 25.13.25, 26.1.18, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05

(531) 15.7.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35

(210) 432094
(220) 2014 08 07
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Stoperan kapsułki twarde Lek przeciwbiegunkowy
USP Zdrowie

(210) 432098
(220) 2014 08 08
(731) BAREJ MACIEJ, MACIEJ BAREJ B.O.C.R., Warszawa
(540) SJ4000

(531) 27.5.1
(511) 09, 20
(210)
(731)

432099
(220) 2014 08 08
PGR EKOPRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przecław
(540) Szczecinianka

(531) 2.1.16, 19.13.21, 25.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05
(210)
(731)

432095
(220) 2014 08 07
Unilab, LP, Rockville, US
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(531) 2.3.16, 2.3.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 32

(531) 26.4.18, 27.5.1, 27.5.24, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42

(210)
(731)

(210) 432105
(220) 2014 08 08
(731) TOWIAŃSKA MAŁGORZATA HEL-REWA, Gdańsk
(540) Toﬃ

432100
(220) 2014 08 08
PGR EKOPRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przecław
(540) Przecławianka

(531) 27.5.1
(511) 09, 25, 43
(531) 2.3.16, 2.3.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 32
(210) 432101
(220) 2014 08 08
(731) GRZESZCZUK ANDRZEJ, Piaseczno
(540) M MONTERIA

(531) 27.5.1, 27.5.21, 29.1.12
(511) 09, 18, 24, 25, 35
(210)
(731)

432102
(220) 2014 08 08
ETAPO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) etapo.pl

(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 36, 38
(210)
(731)

432103
(220) 2014 08 08
PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) MODELS DOWNLOAD.com

(210)
(731)

432106
(220) 2014 08 08
EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eurozet LIVE

(531) 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 35, 38, 39, 40, 41, 42
(210) 432107
(220) 2014 08 08
(731) TOWIAŃSKA MAŁGORZATA HEL-REWA, Gdańsk
(540) Belnote

(531) 27.5.1, 27.5.24, 29.1.12
(511) 43
(210)
(731)
(540)
(511)

432108
(220) 2014 08 08
TYCO FIRE PRODUCTS LP, Dallas, US
CHECKFIRE
09

(210)
(731)

432109
(220) 2014 08 08
VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) VICTORIA’ S syrop barmański Grenadina
(531) 26.5.11, 26.5.12, 27.5.1
(511) 35, 41, 42
(210)
(731)

432104
(220) 2014 08 08
COMBIDATA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) COMBIDATA GRUPA ASSECO

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 32
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(210)
(731)

432110
(220) 2014 08 08
VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) VICTORIA’S syrop barmański Blue Curacao
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(540) Stoperan rekomenduje Elektrolity Dietetyczny
środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
medycznego do postępowania dietetycznego
w biegunce, w którym uzupełnia elektolity
utracone podczas biegunki USP Zdrowie smak
pomarańczowy

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32
(210)
(731)
(540)
(511)

432111
(220) 2014 08 08
UNILAB, LP, Rockville, US
Pelavo Efekt Oskrzela Od Matki Natury
05

(210) 432112
(220) 2014 08 08
(731) KITZMAN WIKTOR, Warszawa
(540) FOLKFINN WWW.FOLKFINN.COM

(531) 5.7.11, 11.3.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05
(210)
(731)

432115
(220) 2014 08 08
WILL TO CHANGE CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W ORGANIZACJI, Warszawa
(540) will to change CONSULTING

(531) 24.17.21, 24.17.25, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41

(531) 27.5.1
(511) 12, 28, 42
(210) 432113
(220) 2014 08 08
(731) UNILAB, LP, Rockville, US
(540) XENNA balance Leczenie przewlekłych
zaparć Wyrób medyczny USP Zdrowie
XENNA do sporządzania roztworu doustnego

(210)
(731)

432116
(220) 2014 08 08
ALCO2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przylep
(540) ALCOBOX

(531) 19.7.20, 26.4.11, 26.5.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09
(210) 432117
(220) 2014 08 08
(731) SIWIK EUGENIUSZ, Warszawa
(540) Wazmen antykoncepcja dla mężczyzn

(531) 19.13.21, 25.1.15, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05
(210)
(731)

432114
(220) 2014 08 08
UNILAB, LP, Rockville, US

(531) 3.11.1, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 41, 44, 45
(210)
(731)

432119
(220) 2014 08 08
POLONEA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stępina
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(540) Polonea
(511) 32, 33, 39
(210)
(731)

432120
(220) 2014 08 08
AKSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Osiek
(540) Beskidzkie łakocie

(531) 1.15.11, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 31
(210)
(731)
(540)
(511)

432121
(220) 2014 08 09
APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL
ProstiMEN Apotex
05

(210) 432122
(220) 2014 08 10
(731) MAJCZYK ANDRZEJ AMTREE, Bydgoszcz
(540) MARK FILM

95

(210)
(731)

432126
(220) 2014 08 11
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) (znak przestrzenny)

(531) 25.1.25, 26.15.15, 26.15.25
(511) 21, 29
(210)
(731)

432127
(220) 2014 08 11
ASSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański
(540) ASSEL Solutions Beyond Manufacturing

(531) 26.4.1, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 37, 42
(210)
(731)

(531) 3.2.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 42
(210)
(731)

432123
(220) 2014 08 08
FASHIONALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) fashionality

432128
(220) 2014 08 11
BAZYCHOWSKI DANIEL DOM WYPOCZYNKOWY
KORMORAN, Reda
(540) KORMORAN Daniel Bazychowski
(511) 43
(210) 432129
(220) 2014 08 11
(731) KUREK JANUSZ ALPA DYSTRYBUCJA, Tarnowiec
(540) NATURALNA TERAPIA

(531) 27.5.1
(511) 25, 35, 41, 42
(210)
(731)

432124
(220) 2014 08 08
SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia
(540) smart NANOTECHNOLOGIES

(531) 5.1.3, 5.1.5, 3.11.1, 27.5.1
(511) 03, 05, 29
(210)
(731)

432130
(220) 2014 08 11
BALTIC PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stegna
(540) YOLO CLUB You Only Live Once Nightclub Bowling
Bilard

(531) 26.1.1, 26.1.2, 26.1.22, 27.5.1
(511) 01, 03, 05, 35, 40, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

432125
(220) 2014 08 08
MITKO BOGDAN MITKO EVENT, Turza Śląska
MITKO EVENT
35

(531) 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 28, 41, 43
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(210)
(731)

432131
(220) 2014 08 11
AMICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) rubinstein
(511) 38, 41, 44

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

432132
(220) 2014 08 11
RUDZIŃSKA-FRIEDEL DOROTA PLUSIK-MINUSIK,
Gdynia
(540) Trening Globalny

Nr 24 (1067) 2014

432139
(220) 2014 08 11
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Pro Advance
(511) 19
432140
(220) 2014 08 11
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Multi
(511) 19
(210)
(731)

432141
(220) 2014 08 11
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Avant
(511) 19

(531) 2.1.23, 2.1.30, 26.1.1, 26.1.3, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 16, 41, 44
(210)
(731)

432133
(220) 2014 08 11
RUDZIŃSKA-FRIEDEL DOROTA PLUSIK-MINUSIK,
Gdynia
(540) PLUSIK - MINUSIK

(210)
(731)

432142
(220) 2014 08 11
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Dual
(511) 19
(210)
(731)

432143
(220) 2014 08 11
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Thermo Rondo Plus
(511) 19
(210)
(731)

(531) 24.15.1, 24.17.5, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 41, 44
(210)
(731)

432135
(220) 2014 08 11
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Quadro
(511) 19

432144
(220) 2014 08 11
EKOPRODUKT MAREK KUBARA SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa
(540) KUBARA
(511) 05, 29, 30, 31
(210)
(731)

432145
(220) 2014 08 11
WYRWAŁ KAROLINA POMOC EDUKACYJNA,
Warszawa
(540) Wyprawkadlamaluszka.pl

(210)
(731)

432136
(220) 2014 08 11
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Stabil
(511) 19
(210)
(731)

432137
(220) 2014 08 11
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Rondo
(511) 19
(210)
(731)

432138
(220) 2014 08 11
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Rondo Plus
(511) 19

(531) 2.5.30, 27.5.1, 29.1.15
(511) 18, 21, 25
(210)
(731)

432146
(220) 2014 08 11
MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa
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(540) MEDSHAPE

(531) 2.3.23, 2.9.21, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210)
(731)

432151
(220) 2014 08 11
PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH VINFORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) DISIRO APERITIVO
(511) 33

(210)
(731)

432152
(220) 2014 08 11
ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) ALFA

(210)
(731)

(531) 26.1.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 37, 42

432147
(220) 2014 08 11
LUXSFERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LUXSFERY
(511) 14, 18, 25, 35, 40, 44
432148
(220) 2014 08 11
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) Duda Specialite

(531) 5.3.11, 5.3.14, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 35, 39
(210)
(731)

432149
(220) 2014 08 11
KASPRZYK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE ORION,
Kłobuck

97

(210)
(731)

(210)
(731)

432153
(220) 2014 08 11
ARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) VISCOSENSE

(531) 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1
(511) 10, 20, 35
(210)
(731)

432154
(220) 2014 08 11
TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) la grande mamma

(540)
(531) 27.5.1
(511) 16, 35, 38, 43
(210)
(731)

432155
(220) 2014 08 11
WOJSKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) WPH
(531) 6.7.25, 26.4.2, 29.1.13
(511) 30
(210) 432150
(220) 2014 08 11
(731) MAJKA TOMASZ, Tarnów
(540) TMM Publisher Tomasz M. Majka

(531) 27.5.1
(511) 08, 13, 18, 25, 26, 40, 42
(210)
(731)

432156
(220) 2014 08 11
JĘDRZEJOWSKI BOGUSŁAW FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWO- USŁUGOWA, Myślenice
(540) BJ PROJEKT

(531) 20.5.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 41, 42

(531) 26.4.2, 26.11.2, 26.11.6, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.14
(511) 37, 42
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(210) 432157
(220) 2014 08 11
(731) PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PROCHEM
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(540) WYTWÓRNIA LODÓW PRAWDZIWYCH

(531) 26.11.2, 26.11.12, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.4
(511) 16, 37, 42
(210) 432158
(220) 2014 08 11
(731) PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540)

(531) 26.11.2, 26.11.12, 29.1.4, 26.13.25
(511) 16, 37, 42

(531) 8.1.18, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
(210) 432163
(220) 2014 08 11
(731) SOLENDER MARIUSZ FIRMA NUKA, Bierówka
(540) STOP ALERGIA

(210) 432159
(220) 2014 08 11
(731) PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PROCHEM
(531) 24.17.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 44

(531) 26.11.2, 26.11.12, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.4
(511) 16, 37, 42
(210) 432160
(220) 2014 08 11
(731) MUNDUROWY KLUB MOTOROWY RP, Toruń
(540) POLICE MOTOR CORPORATION

(210) 432164
(220) 2014 08 11
(731) RODZIK JAKUB PIK, Żaby
(540) TINY STAR

(531) 1.1.1, 1.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 24, 25, 26
(210)
(731)

432165
(220) 2014 08 11
SZCZERBIŃSKI PAWEŁ AGENCJA ARTYSTYCZNA
ARENA, Dębica
(540) CZAD FESTiWAL

(531) 2.5.20, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41
(531) 1.1.1, 1.1.5, 25.1.5, 26.2.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 41, 42
(210) 432161
(220) 2014 08 11
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) KATY DALLAS

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05
(210)
(731)

432162
(220) 2014 08 11
LODMAR GASTRO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno

(210)
(731)

432166
(220) 2014 08 11
BARTYZEL GRAŻYNA DOWÓD POZYTYWNEGO
NASAWIENIA, Węglowice
(540) DPN DOWÓD POZYTYWNEGO NASTAWIENIA

Nr 24 (1067) 2014
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(531) 2.1.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 16, 21, 25

(540) PROBIOTYK COMPLEX
(511) 05, 29

(210)
(731)

(210)
(731)

432167
(220) 2014 08 11
INSOFT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) insoft consulting

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 41, 42
(210) 432168
(220) 2014 08 11
(731) PRUS ALICJA LA BEAUTE, Sopot
(540) La Beauté

432173
(220) 2014 08 11
MOSKAL KATARZYNA FASHION CUSTOM CASTLE,
Stróża
(540) MURDERNOV

(531) 3.13.2, 3.13.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 40, 42
(210)
(731)

432174
(220) 2014 08 11
FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ,
Warszawa
(540) Cyber-EXE

(531) 27.5.1
(511) 03, 05, 44

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 41

(210) 432169
(220) 2014 08 11
(731) ŁUKASIEWICZ ŁUKASZ, Wołomin
(540) od CZAPY

(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 25

(531) 26.2.1, 26.2.3, 29.1.12, 27.5.1
(511) 07

(210)
(731)

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

432176
(220) 2014 08 11
Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
SOLARIS
09, 11, 34

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

432177
(220) 2014 08 11
ZOWCZAK ANNA, Warszawa
MOTIVOSCOPE
35, 39, 41, 43

432170
(220) 2014 08 11
MED INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWO- AKCYJNA, Łódź
(540) skamex

(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 10, 35
(210)
(731)

432171
(220) 2014 08 11
PRAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BOZZA CONCEPT ‘N DESIGN

432175
(220) 2014 08 11
NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE GLINIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorlice
(540) GLINIK NIUW

(210) 432178
(220) 2014 08 11
(731) ZOWCZAK ANNA, Warszawa
(540) MOTIVOSCOPE

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 11, 19, 42
(210)
(731)

432172
(220) 2014 08 11
A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

99

(531) 26.1.1, 26.1.4, 26.1.18, 29.1.13, 27.5.1
(511) 35, 39, 41, 43
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(210) 432179
(220) 2014 08 11
(731) KACAŁA RYSZARD RAFAŁ APAMACOR, Wrocław
(540) DYNASTIA WYBRANA

(531) 5.7.2, 24.1.5, 26.13.25, 29.1.13, 27.5.1
(511) 16, 35, 41
(210) 432180
(220) 2014 08 11
(731) PABIROWSKI BOGUSŁAW ADAM PROFIX, Józefków
(540) PROFIX

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 07
(210) 432181
(220) 2014 08 11
(731) WÓJT JUSTYNA RYDWANY MIASTA, Łódź
(540) RYDWANY MIASTA

Nr 24 (1067) 2014

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

432184
(220) 2014 08 11
KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA, Malewo
K2-Kan XXL
19

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

432185
(220) 2014 08 11
KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA, Malewo
TYTAN 3PE
19

(210)
(731)

432186
(220) 2014 08 11
BETAMED CENTRUM MEDYCZNE, BETAMED SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice
(540) MAC MEDICAL ACTIVE CARE

(531) 24.13.1, 24.13.22, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 44
(210) 432187
(220) 2014 08 11
(731) ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO, Płock
(540) Związek Gmin Regionu Płockiego razem
od 1994 roku

(531) 3.3.1, 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3, 27.5.1, 29.1.14
(511) 39
(210) 432182
(220) 2014 08 11
(731) SZMIDT MARCIN, Łódź
(540) Retro REANIMACJA

(531) 5.1.5, 5.1.16, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 35, 41
(210)
(731)

432188
(220) 2014 08 11
PURENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle
(540) Pur energy
(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 38, 41
(210)
(731)

432183
(220) 2014 08 11
PALBOW MIROSŁAW FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA, Lwówek-Śląski
(540) CENTRUM ZDROWIA I WYPOCZYNKU NOWY ZDRÓJ

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 09, 16, 28, 31
(210)
(731)

432189
(220) 2014 08 11
PURENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle
(540) Pur energy

(531) 1.1.1, 5.1.1, 7.1.1, 7.1.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41, 43, 44

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 09, 16, 28, 31
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(210)
(731)

432190
(220) 2014 08 11
PURENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle
(540) ACCESS Supplying good energy

101

(531) 24.17.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 29, 35
(210)
(731)

432196
(220) 2014 08 11
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) invag

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 09, 16, 28, 31
(210)
(731)

432191
(220) 2014 08 11
PURENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle
(540) ACCESS PREMIUM

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 09, 16, 28, 31
(210)
(731)

432192
(220) 2014 08 11
STELMACH ROBERT, STELMACH AGNIESZKA FOR AP
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) apteka Codzienna

(531) 24.13.22, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 35
(210)
(731)

432193
(220) 2014 08 11
STELMACH ROBERT, STELMACH AGNIESZKA FOR AP
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) apteka Codzienna

(531) 24.13.22, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 35
(210)
(731)

432194
(220) 2014 08 11
STELMACH ROBERT, STELMACH AGNIESZKA FOR AP
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) apteka Codzienna

(531) 24.13.22, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 35
(210)
(731)

432195
(220) 2014 08 11
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) provag

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 35
(210)
(731)

432197
(220) 2014 08 11
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) provag

(531) 24.17.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 29, 35
(210)
(731)

432198
(220) 2014 08 11
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) provag

(531) 24.17.15, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 29, 35
(210)
(731)

432199
(220) 2014 08 11
IZOLBET POLSKA KAZIMIERZ MAJCHRZAK SPÓŁKA
JAWNA, Golanki Górne
(540) IZOLBET

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 02, 05, 17, 19, 35, 37
(210)
(731)

432200
(220) 2014 08 12
RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOŃSKI ŚWIAT
(511) 16, 35, 41, 44

(210)
(731)

432201
(220) 2014 08 12
RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOŃSKI ŚWIAT

102

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 1.5.1, 1.5.2, 3.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 41, 44

(540) LANGUS
(511) 41

(210) 432202
(220) 2014 08 12
(731) LEWY ELŻBIETA E.LEVY, Łódź
(540) EZURI

(210)
(731)

Nr 24 (1067) 2014

432209
(220) 2014 08 12
ROŻAK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE BILBO, Janikowo
(540) bod bramyoknadrzwi.pl

(531) 27.5.1
(511) 24, 25, 35
(210) 432203
(220) 2014 08 12
(731) ŻABOWSKI ZBIGNIEW, Dąbrowa Górnicza
(540) OLD WAVE

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 09, 41
432204
(220) 2014 08 12
BALTIMARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) BALTIMARE
(511) 35, 39, 42

(531) 26.4.4, 27.5.1
(511) 25, 35, 37
(210)
(731)

432210
(220) 2014 08 12
ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FoodProﬁl KOMPLEKSOWE TESTY

(210)
(731)

(210)
(731)

432205
(220) 2014 08 12
WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOJE KSIĄŻECZKI

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42, 44
(210)
(731)

432211
(220) 2014 08 12
ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
(540) NeuroProﬁl KOMPLEKSOWE TESTY

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42, 44
(210)
(731)
(531) 3.1.6, 3.1.22, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 16, 35, 39, 41
432206
(220) 2014 08 12
KONBET POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) STROP SMART
(511) 19

432212
(220) 2014 08 12
ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
(540) GastroProﬁl KOMPLEKSOWE TESTY

(210)
(731)

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

432207
(220) 2014 08 12
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKUSEN, DE
BAYER TWOJA DZIAŁKA
01, 05, 31

(210)
(731)

432208
(220) 2014 08 12
CZAJA JOANNA & BIELIŃSKI TOMASZ LANGUS
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42, 44
(210)
(731)

432213
(220) 2014 08 12
SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) SIMPLE

(531) 27.5.1
(511) 03, 09, 14, 18, 25, 35
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(210)
(731)

432214
(220) 2014 08 12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE NAMAT AGATA I DARIUSZ JUSZCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) NAMAT NOWE ŚWIATŁO
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(540) impress art

(531) 26.3.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 41

(531) 26.1.1, 26.1.5, 26.2.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 11
(210)
(731)

(210) 432221
(220) 2014 08 12
(731) J2 Trading (Cyprus) Limited, Nikozja HE 282051, CY
(540) ORDYNACKIE

432215
(220) 2014 08 12
FROG PUMP INDUSTRY CO., LTD., Taizhou City,
Zhejiang Province, CN

(540)

(531) 28.3, 29.1.8
(511) 07

(531) 2.1.1, 25.1.25, 26.1.2, 27.5.1
(511) 32

(210)
(731)

(210) 432222
(220) 2014 08 12
(731) J2 Trading ( Cyprus) Limitd, Nikozja HE 282051, CY
(540) ORDYNACKIE

432216
(220) 2014 08 12
GUANGZHOU MIU LAN RUI TRADE CO., LTD., Baiyun
District, Guangzhou City, Guangdong Provinc, CN
(540) sheinside
(511) 25
(210)
(731)

432217
(220) 2014 08 12
WOJSKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) WPH
(531) 2.1.1, 25.1.25, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 32
(531) 26.1.1, 26.3.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.3
(511) 08, 13, 18, 25, 26, 40, 42
(210) 432218
(220) 2014 08 12
(731) ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY, Radziechowy-Wieprz
(540) ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY

(531) 1.17.13, 25.1.25, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36
(210)
(731)

432219
(220) 2014 08 12
NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Floracton
(511) 05, 29, 30

(210)
(731)

432220
(220) 2014 08 12
ULRYCH SŁAWOMIR IMPRESS ART, INC.,
Brooklyn Heights, US

(210)
(731)

432223
(220) 2014 08 12
DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI
I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA,
Warszawa
(540) djp DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI
I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 45
(210)
(731)

432224
(220) 2014 08 12
DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI
I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA,
Warszawa
(540) djp
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(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 45

(531) 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1
(511) 16, 35

(210)
(731)

(210) 432229
(220) 2014 08 12
(731) FUNDACJA CINELITERA, Łódź
(540) LOVE KINGS

432225
(220) 2014 08 13
KOWALCZYK URSZULA GRAFIT HURTOWNIA
ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH
I ZABAWEK, Kielce

(540)
(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 16, 41
(210)
(731)

432230
(220) 2014 08 13
PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM
DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) MAXMASTER CLASSIC

(531) 4.5.2, 9.7.5, 10.3.3, 29.1.15
(511) 16, 35
(210)
(731)

432226
(220) 2014 08 13
KOWALCZYK URSZULA „GRAFIT” HURTOWNIA
ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH
I ZABAWEK, Kielce

(540)

(531) 26.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 12
(210) 432231
(220) 2014 08 13
(731) WOJSKOWY DOZÓR TECHNICZNY, Warszawa
(540) WDT

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

432232
(220) 2014 08 13
TANIE PAPIEROSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Tobaccin

(531) 4.5.2, 9.7.5, 16.3.13, 29.1.15
(511) 16, 35
(210)
(731)

432227
(220) 2014 08 12
TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Flexi BALL

(531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05
(210)
(731)

432233
(220) 2014 08 13
TANIE PAPIEROSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Hawajski Tytoń

(531) 26.1.1, 27.5.1
(511) 16, 35
(210)
(731)

432228
(220) 2014 08 12
TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Flexi JET

(531) 26.11.1, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.1
(511) 05
(210)
(731)

432234
(220) 2014 08 13
SZCZĄCHOR KAZIMIERZ P.P.H.U. SIATPOL,
Majdan Stary
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(540) SIATPOL
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(540) Mr Packshot P

(531) 26.4.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06
(210)
(731)
(540)
(511)

432235
(220) 2014 08 13
BARAŃSKI RAFAŁ, Kraków
RALF & PATRICK
25

(210)
(731)

432236
(220) 2014 08 13
SMARTMEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) smartmeup Twoja sieć to Ty

(531) 2.1.30, 20.1.3, 26.1.1, 27.5.1
(511) 35, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

432240
(220) 2014 08 13
ŁOPACKI TADEUSZ, Świdnica
ARONA
05, 29, 30

(210)
(731)

432241
(220) 2014 08 13
AKADEMIA BRAMKARSKA TOTAL GOALKEEPING,
Wrocław
(540) BITWA BRAMKARSKA

(531) 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 36, 41
(210)
(731)

432237
(220) 2014 08 13
FABRICAS DE CALZADO ANDREA SPÓŁKA AKCYJNA
DE C.V., LEON, MX
(540) aa anDRea W IMIĘ DESIGNU

(531) 1.15.5, 21.3.5, 23.3.10, 27.5.1, 29.1.14
(511) 25, 35, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 25
(210) 432238
(220) 2014 08 13
(731) BARAŃSKI RAFAŁ, Kraków
(540) R&K

432242
(220) 2014 08 13
CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
Razem tworzymy wartość
36, 37, 42

(210)
(731)

432243
(220) 2014 08 13
AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) THERMAGEN
(511) 03, 05, 44
(210)
(731)

432244
(220) 2014 08 13
VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Prostawen
(511) 05

(531) 24.9.2, 27.5.1
(511) 25
(210)
(731)

432239
(220) 2014 08 13
SZPAKOWICZ ŁUKASZ, ŻELAZKO SŁAWOMIR
3POINTS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(210)
(731)

432245
(220) 2014 08 13
VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Sennio
(511) 05
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(210)
(731)

432246
(220) 2014 08 13
WYDAWNICTWO LUCRUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) Lucrum Paper

Nr 24 (1067) 2014

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.4.2
(511) 09, 35, 38, 41, 42
(210)
(731)

432253
(220) 2014 08 13
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED

(531) 3.7.21, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16
(210)
(731)

432247
(220) 2014 08 13
JASTRZĘBSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE DAMBAT, Gawartowa Wola
(540) FURIATKA
(511) 07, 11, 35
(210)
(731)

432248
(220) 2014 08 13
JASTRZĘBSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE DAMBAT, Gawartowa Wola
(540) SANIBO
(511) 07, 11, 35

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

432249
(220) 2014 08 13
DAW SE, Ober-Ramstadt, DE
Alpina. Twój dom. Twoje wnętrze.
02, 16, 35

(210)
(731)

432250
(220) 2014 08 13
POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdańsk
(540) PKM POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA PKM

(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 38, 41, 42
(210)
(731)

432254
(220) 2014 08 13
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PLAY Internet na Kartę

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 38, 41, 42
(210)
(731)

432256
(220) 2014 08 13
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) FORMUŁA 4G LTE DLA FIRM UNLIMITED

(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 39
(210)
(731)

432251
(220) 2014 08 13
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PLAY Internet

(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 38, 41, 42
(210)
(731)

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 38, 41, 42

432257
(220) 2014 08 13
NOWAKOWSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ GEMI, Karczew
(540) BALSOLAN
(511) 05

(210)
(731)

(210)
(731)

432252
(220) 2014 08 13
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PLAY Internet dla Firm

432258
(220) 2014 08 13
NOWAKOWSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ GEMI, Karczew
(540) PUDROSPAN
(511) 05
(210)
(731)

432259
(220) 2014 08 13
TYSZKO KATARZYNA, Podkowa Leśna
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(540) overframe zarządzanie wynikami poprzez ludzi

(531) 24.11.3, 26.1.1, 26.1.16, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41, 42, 44
(210)
(731)

(531) 23.1.5, 26.3.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 41, 45

432264
(220) 2014 08 13
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bogdanka
(540) kopalnia inteligentnych rozwiązań
(511) 04, 06, 07, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

(210) 432260
(220) 2014 08 13
(731) BIERNACKI WOJCIECH, Dębica
(540) Agatki kaczawskie

(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35

(531) 1.17.13, 9.1.10, 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 39, 42

(210) 432261
(220) 2014 08 13
(731) BIERNACKI WOJCIECH, Dębica
(540) Amonitki jurajskie

(210)
(731)

432265
(220) 2014 08 13
POZNAŃDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) NASZ REGION MA TALENT

432266
(220) 2014 08 13
TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) veeDo

(531) 27.5.1
(511) 09, 35, 38, 41, 42, 45

(531) 3.9.18, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35
(210) 432262
(220) 2014 08 13
(731) SZUMACHER DARIUSZ, Jaktorów
(540) LOOP

(531) 24.17.1, 26.11.1, 27.5.1
(511) 09, 16, 18, 25, 28

(210)
(731)

432267
(220) 2014 08 13
TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) veeDo

(531) 27.5.1
(511) 09, 35, 38, 41, 42, 45
(210) 432268
(220) 2014 08 13
(731) PACHACZ MARCIN, Kraków
(540) weShalom

(210) 432263
(220) 2014 08 13
(731) OSTEOPATHIE SCHULE DEUTSCHLAND, Hamburg, DE
(540) POLSKA AKADEMIA MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
(531) 27.5.1, 29.1.15, 26.11.13
(511) 36, 41, 45
(210)
(731)

432269
(220) 2014 08 13
PACHACZ MARCIN, Kraków
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(540) WEshalom

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41
(210)
(731)

432271
(220) 2014 08 14
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) GELLWE Właśnie to lubię Orlando Ciasto i Krem
Domowe Wypieki ORIGINAL AMERICAN CAKE
Orlando Pyszny deser przygotowany w 30 min.
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(540) sport & spa tuan club

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41, 42, 44
(210)
(731)

432276
(220) 2014 08 14
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) jucor
(511) 05, 29
(210)
(731)

432277
(220) 2014 08 14
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) sumbul
(511) 05, 29
(210)
(731)

432278
(220) 2014 08 14
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) halicar
(511) 05, 29

(531)

8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 19.3.3, 24.1.7, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1,
29.1.15
(511) 30
(210)
(731)
(540)
(511)

432272
(220) 2014 08 13
EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
URODA ŻYCIA
09, 16, 35, 38, 41, 42

(210) 432273
(220) 2014 08 13
(731) EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) URODA ŻYCIA

(531) 27.5.1
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42
(210) 432274
(220) 2014 08 14
(731) ZARĘBA KATARZYNA GENA, Nowy Targ
(540) GENA

(210)
(731)

432279
(220) 2014 08 14
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) biolizol
(511) 03, 05, 29
(210)
(731)

432280
(220) 2014 08 14
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) disteryl
(511) 03, 05, 29
(210)
(731)

432281
(220) 2014 08 14
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Farbowanie? Stylizacja na gorąco? Renovastin wzmacnia włosy poddawane zabiegom termicznym
lub chemicznym. Renovastin włosy gotowe
na wszystko.
(511) 03, 05
(210)
(731)

432282
(220) 2014 08 14
ZAKŁADY MECHANICZNE BUMAR-ŁABĘDY SPÓŁKA
AKCYJNA, Gliwice

(540)

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25

(531) 3.7.6, 26.1.1, 29.1.12
(511) 12

(210)
(731)

(210)
(731)

432275
(220) 2014 08 14
COUVANIA HOLDINGS LTD., Limassol, CY

432283
(220) 2014 08 14
MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
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(540) PAN KEJK
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(540) Home Silver

(531) 7.1.8, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 37
(210)
(731)

432290
(220) 2014 08 14
TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki
(540) gryzzale
(511) 29

(531) 9.3.1, 9.7.1, 27.5.1
(511) 30, 32, 43
(210)
(731)

432284
(220) 2014 08 14
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) riviva pełna smaku
(511) 32
432285
(220) 2014 08 14
GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Softonet

(210)
(731)

432291
(220) 2014 08 14
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) i-Connect

(210)
(731)

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36
(210) 432292
(220) 2014 08 14
(731) JAVENA GRYGIEŃĆ SPÓŁKA JAWNA, Suwałki
(540) SŁONECZNA DROGERIA

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45
(210) 432286
(220) 2014 08 14
(731) ZHANG JIANGYAN, Wólka Kosowska
(540) C R

(531) 1.3.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 24, 25, 26
(210)
(731)

432287
(220) 2014 08 14
A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) PROBIOTYK URO
(511) 05, 29

(210)
(731)

432293
(220) 2014 08 14
TUREWICZ WOJCIECH INSTYTUT KSZTAŁCENIA
EKO-TUR, Warszawa
(540) EKO TUR Instytut Kształcenia

(210)
(731)

432288
(220) 2014 08 14
SALVUM LABORATORIES S. ZAWADZKI SPÓŁKA
JAWNA, Janowice Wielkie
(540) Protego

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41, 45

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05
(210)
(731)

432289
HOME SILVER, Łódź

(220) 2014 08 14

(210)
(731)

432294
(220) 2014 08 14
TUREWICZ WOJCIECH INSTYTUT KSZTAŁCENIA
EKO-TUR, Warszawa
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(531) 1.15.3, 24.1.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 37, 45
(210)
(731)

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 41

432300
(220) 2014 08 14
SKARB PAŃSTWA-MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO, Warszawa
(540) READY, STUDY GO! POLAND

(210) 432295
(220) 2014 08 14
(731) TUREWICZ ALEKSANDRA PRIMOPSYCHE, Warszawa
(540) PrimoPsyche PSYCHOLOGIA PEDAGOGIKA
PSYCHIATRIA
(531) 1.17.11, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41
(210)
(731)
(531) 3.7.16, 27.5.1, 29.1.14
(511) 41, 44, 45

432301
(220) 2014 08 14
SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) CORNELIUS

(210)
(731)

432296
(220) 2014 08 14
STOCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KULTURA PICIA
(511) 32, 33, 41, 43
(210)
(731)

432297
(220) 2014 08 14
NACZELNA RADA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG,
Warszawa

(540)

(531) 3.7.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 32
(210) 432302
(220) 2014 08 14
(731) GROCHOWSKI ADAM, Warszawa
(540) itsExpert

(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 38, 42
(531) 1.15.24, 3.11.1, 26.3.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 38, 41
(210)
(731)
(540)
(511)
(210)
(731)

432298
(220) 2014 08 14
FATRO SPA, Ozzano Emilia, IT
GALVAC 695
05

432299
(220) 2014 08 14
PERKUN OCHRONA LECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Łomianki
(540) BIURO OCHRONY PERKUN

(210)
(731)

432303
(220) 2014 08 14
P.P.H. ADAMEX J. KAROŃ, E. KASPRZYK, A. KASPRZYK
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) BeBe-mobile

(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 12
(210)
(731)

432304
(220) 2014 08 14
ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) e2YANKEE
(511) 09

Nr 24 (1067) 2014
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(210)
(731)

432305
(220) 2014 08 14
CENTRUM MEDYCYNY SPERSONALIZOWANEJ CODE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) CODE Centrum Medycyny Spersonalizowanej

(210)
(731)

432311
(220) 2014 08 14
KOCHAM WODĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOCHAMWODE.pl

(531) 2.9.1, 3.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41, 42, 44

(531) 2.9.1, 26.1.1, 27.5.1
(511) 07, 21, 32, 43

(210) 432306
(220) 2014 08 14
(731) MAX MEDICUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SUBTENO+

(210) 432312
(220) 2014 08 14
(731) Herbamedicus, s.r.o., Olomouc-Město, CZ
(540) StopUrin

(531) 24.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05
(210)
(731)

432307
(220) 2014 08 14
HR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HR PARTNER member of IOS S.A.

(531) 2.9.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 35
(210)
(731)

432313
(220) 2014 08 14
Kauﬂand Warenhandel GmbH & Co.KG,
Neckarsulm, DE
(540) Wszystko, co kochasz
(531) 2.7.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 41
(210) 432308
(220) 2014 08 14
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Kontigo

(531) 26.3.1, 29.1.12, 29.5.1
(511) 29, 30, 31, 32, 33, 35
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 35
(210)
(731)

432309
(220) 2014 08 14
KOCHAM WODĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOCHAMWODE.pl

(531) 2.9.1, 27.1.5, 29.1.13
(511) 07, 21, 32, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

432310
(220) 2014 08 14
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
KONTIGO
35

432314
(220) 2014 08 14
KOCHAŃSKI ZIĘBA RAPALA I PARTNERZY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) INFRASTRUCTURE INVESTMENT CLAIMS
& RESTRUCTURING
(511) 35, 36, 42, 45
(210)
(731)

432315
(220) 2014 08 14
KOCHAŃSKI ZIĘBA RAPALA I PARTNERZY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) IIC&R
(511) 35, 36, 42, 45
(210)
(731)

432316
(220) 2014 08 14
KOCHAŃSKI ZIĘBA RAPALA I PARTNERZY SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa
(540) TRADE COLLECTION & FINANCE TC&F
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(531) 26.3.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 42, 45

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 43

(210)
(731)

(210) 432420
(220) 2014 08 14
(731) SOFTHARD SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) Papirus SQL

432317
(220) 2014 08 14
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ekstra Pensja

(531) 5.3.6, 27.5.2, 29.1.12
(511) 16, 28, 35, 36, 37, 38, 41
(210)
(731)

432318
(220) 2014 08 14
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Piękny jest świat, kiedy masz 20 lat. . .Ekstra Pensji
(511) 16, 28, 35, 36, 37, 38, 41

(210)
(731)

432319
(220) 2014 08 15
FREEZEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) freeze mé yogurt & stuﬀ

(531) 25.7.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 42
(210) 432421
(220) 2014 06 12
(731) SOFTHARD SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) Papirus SQL

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

432439
(220) 2014 08 11
JANISZEWSKI PIOTR KUCHNIA PUPILA .PL, Warszawa
Kuchnia Pupila
05, 31

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

431924, 431925, 431964, 432013, 432076, 432124, 432188, 432189, 432190, 432191, 432199, 432207

2

432199, 432249

3

431937, 431938, 431967, 431973, 431975, 431976, 431977, 431978, 431980, 431981, 431982, 431983, 431985,
431986, 431992, 432014, 432019, 432020, 432028, 432046, 432047, 432087, 432088, 432089, 432090, 432091,
432096, 432124, 432129, 432168, 432170, 432192, 432193, 432194, 432195, 432196, 432197, 432198, 432213,
432243, 432279, 432280, 432281, 432312

4

431968, 432264

5

431924, 431925, 431937, 431938, 431948, 431958, 431959, 431975, 431976, 431977, 431978, 431979, 431980,
431981, 431982, 431983, 431985, 431986, 431988, 431989, 431990, 431991, 431992, 432014, 432019, 432020,
432023, 432025, 432026, 432028, 432046, 432047, 432059, 432069, 432070, 432073, 432077, 432080, 432087,
432088, 432089, 432090, 432091, 432092, 432093, 432094, 432095, 432096, 432111, 432113, 432114, 432121,
432124, 432129, 432144, 432161, 432168, 432170, 432172, 432192, 432193, 432194, 432195, 432196, 432197,
432198, 432199, 432207, 432219, 432232, 432233, 432240, 432243, 432244, 432245, 432257, 432258, 432276,
432277, 432278, 432279, 432280, 432281, 432287, 432288, 432298, 432306, 432312, 432439

6

431942, 431950, 431956, 432015, 432086, 432234, 432264

7

431950, 431956, 431964, 431968, 432175, 432180, 432215, 432247, 432248, 432264, 432309, 432311

8

431949, 431992, 432155, 432217

9

431923, 431929, 431944, 431949, 431952, 431953, 432040, 432065, 432071, 432098, 432101, 432104, 432105,
432106, 432108, 432116, 432132, 432133, 432167, 432176, 432187, 432188, 432189, 432190, 432191, 432203,
432205, 432213, 432251, 432252, 432253, 432254, 432256, 432262, 432266, 432267, 432272, 432273, 432285,
432304

10

431936, 431949, 431953, 431978, 431982, 432059, 432087, 432153, 432170

11

431947, 431949, 432015, 432040, 432072, 432171, 432176, 432214, 432247, 432248

12

432078, 432112, 432230, 432282, 432303

13

432155, 432217

14

432011, 432147, 432187, 432213

16

431317, 431937, 431938, 431970, 432002, 432003, 432005, 432006, 432007, 432011, 432035, 432036, 432039,
432060, 432071, 432085, 432097, 432104, 432132, 432133, 432150, 432154, 432157, 432158, 432159, 432166,
432179, 432187, 432188, 432189, 432190, 432191, 432200, 432201, 432205, 432220, 432225, 432226, 432227,
432228, 432229, 432231, 432246, 432249, 432262, 432272, 432273, 432285, 432302, 432307, 432317, 432318

17

432015, 432044, 432045, 432199

18

431952, 431953, 431972, 432004, 432101, 432145, 432147, 432155, 432187, 432213, 432217, 432262

19

431930, 431942, 431965, 431966, 431971, 432015, 432044, 432045, 432086, 432135, 432136, 432137, 432138,
432139, 432140, 432141, 432142, 432143, 432171, 432184, 432185, 432199, 432206, 432264

20

431930, 431953, 431955, 431964, 432098, 432153

21

431937, 431938, 431946, 431949, 431955, 431992, 432003, 432011, 432072, 432126, 432145, 432166, 432309,
432311

24

431937, 431938, 432101, 432164, 432202, 432286

25

431943, 431952, 431953, 431972, 432000, 432017, 432018, 432042, 432101, 432105, 432123, 432145, 432147,
432155, 432164, 432166, 432169, 432173, 432187, 432202, 432209, 432213, 432216, 432217, 432235, 432237,
432238, 432241, 432262, 432274, 432286

26

431949, 432155, 432164, 432187, 432217, 432286

28

431949, 431952, 431953, 432004, 432011, 432036, 432112, 432130, 432187, 432188, 432189, 432190, 432191,
432262, 432317, 432318
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1

2

29

431984, 431989, 431991, 432009, 432028, 432041, 432043, 432054, 432055, 432067, 432073, 432083, 432120,
432126, 432129, 432144, 432148, 432172, 432195, 432197, 432198, 432219, 432240, 432276, 432277, 432278,
432279, 432280, 432287, 432290, 432313, 432319

30

431853, 431854, 431948, 431951, 431974, 431978, 431982, 431984, 431988, 431989, 431990, 431991, 432000,
432016, 432024, 432028, 432031, 432037, 432038, 432041, 432043, 432067, 432120, 432144, 432149, 432162,
432219, 432240, 432271, 432283, 432313, 432319

31

431924, 431925, 432041, 432043, 432066, 432068, 432073, 432075, 432076, 432120, 432144, 432188, 432189,
432190, 432191, 432207, 432313, 432439

32

431979, 431993, 432001, 432009, 432010, 432033, 432034, 432035, 432041, 432050, 432051, 432060, 432073,
432099, 432100, 432109, 432110, 432119, 432221, 432222, 432283, 432284, 432296, 432301, 432309, 432311,
432313

33

431882, 432041, 432050, 432051, 432119, 432151, 432296, 432313

34

432006, 432007, 432032, 432176

35

431923, 431924, 431925, 431929, 431931, 431932, 431933, 431939, 431941, 431945, 431947, 431948, 431954,
431955, 431957, 431960, 431970, 431972, 431974, 431987, 431992, 432000, 432005, 432010, 432012, 432016,
432017, 432018, 432022, 432027, 432029, 432030, 432035, 432036, 432042, 432048, 432049, 432050, 432051,
432052, 432057, 432058, 432061, 432066, 432068, 432071, 432072, 432074, 432075, 432078, 432079, 432081,
432082, 432085, 432097, 432101, 432102, 432103, 432104, 432106, 432115, 432117, 432122, 432123, 432124,
432125, 432146, 432147, 432148, 432153, 432154, 432167, 432170, 432177, 432178, 432179, 432182, 432186,
432187, 432192, 432193, 432194, 432195, 432196, 432197, 432198, 432199, 432200, 432201, 432202, 432204,
432205, 432209, 432210, 432211, 432212, 432213, 432220, 432225, 432226, 432227, 432228, 432231, 432236,
432239, 432241, 432247, 432248, 432249, 432250, 432251, 432252, 432253, 432254, 432256, 432259, 432260,
432261, 432264, 432265, 432266, 432267, 432269, 432272, 432273, 432285, 432289, 432292, 432297, 432307,
432308, 432310, 432312, 432313, 432314, 432315, 432316, 432317, 432318

36

431923, 431931, 431933, 431939, 431954, 431957, 431960, 431995, 432001, 432005, 432057, 432062, 432063,
432064, 432071, 432079, 432082, 432102, 432218, 432236, 432242, 432250, 432264, 432268, 432289, 432291,
432297, 432314, 432315, 432316, 432317, 432318

37

431931, 431932, 431939, 431942, 431947, 431955, 431995, 432049, 432066, 432086, 432104, 432127, 432152,
432156, 432157, 432158, 432159, 432199, 432209, 432242, 432264, 432289, 432299, 432317, 432318

38

431923, 431945, 431987, 432005, 432015, 432085, 432102, 432104, 432106, 432131, 432154, 432182, 432251,
432252, 432253, 432254, 432256, 432264, 432266, 432267, 432272, 432273, 432285, 432297, 432302, 432317,
432318

39

431940, 431955, 431963, 431970, 431971, 432058, 432066, 432068, 432071, 432078, 432106, 432119, 432148,
432177, 432178, 432181, 432204, 432205, 432250, 432264, 432265

40

431930, 431941, 431971, 432002, 432106, 432124, 432147, 432155, 432173, 432217, 432264

41

431923, 431936, 431945, 431960, 431995, 432003, 432022, 432029, 432030, 432036, 432042, 432048, 432057,
432058, 432071, 432074, 432076, 432103, 432104, 432106, 432115, 432117, 432122, 432123, 432130, 432131,
432132, 432133, 432150, 432160, 432165, 432167, 432174, 432177, 432178, 432179, 432182, 432183, 432186,
432187, 432200, 432201, 432203, 432205, 432208, 432210, 432211, 432212, 432220, 432229, 432236, 432241,
432251, 432252, 432253, 432254, 432256, 432259, 432263, 432264, 432266, 432267, 432268, 432269, 432272,
432273, 432275, 432285, 432293, 432294, 432295, 432296, 432297, 432300, 432305, 432307, 432317, 432318

42

431929, 431935, 431939, 431955, 431974, 432001, 432002, 432048, 432049, 432057, 432060, 432071, 432076,
432082, 432085, 432103, 432104, 432106, 432112, 432122, 432123, 432124, 432127, 432150, 432152, 432155,
432156, 432157, 432158, 432159, 432160, 432167, 432171, 432173, 432204, 432210, 432211, 432212, 432217,
432231, 432239, 432242, 432251, 432252, 432253, 432254, 432256, 432263, 432264, 432265, 432266, 432267,
432272, 432273, 432275, 432285, 432302, 432305, 432314, 432315, 432316, 432420, 432421

43

431934, 431941, 431963, 431969, 431974, 432010, 432057, 432058, 432061, 432067, 432105, 432107, 432128,
432130, 432154, 432177, 432178, 432183, 432283, 432296, 432309, 432311, 432319

44

431924, 431925, 431932, 431936, 431996, 431997, 431998, 431999, 432008, 432053, 432057, 432073, 432076,
432117, 432131, 432132, 432133, 432147, 432163, 432168, 432183, 432186, 432200, 432201, 432210, 432211,
432212, 432243, 432263, 432275, 432295, 432305

45

431933, 431987, 432004, 432071, 432084, 432117, 432223, 432224, 432259, 432266, 432267, 432268, 432285,
432293, 432295, 432299, 432314, 432315, 432316

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

(znak przestrzenny)
„ELEKTRONICZNA ZAWLECZKA”
3+ Sinulan forte junior suplement diety
zatoki nos płuca WALMARK w trosce
o drogi oddechowe Twojego dziecka
42° by BeautyMore
4-DECISION.com
6+PLUS
6x6 PRACOWNIA SZTUKI WIZUALNEJ
A. D. 2014 Browar Sandomierz A&K MAŁEK
Sandomierskie
aa anDRea W IMIĘ DESIGNU
ACCESS PREMIUM
ACCESS Supplying good energy
ADANA KEBAB
Agatki kaczawskie
agent mocnopomocny
ALCOBOX
Aleric Deslo tabletki ulegające rozpadowi
w jamie ustnej
Aleric Lora USP Zdrowie
ALFA
all4fashion
ALPHA ENERGY
Alpina. Twój dom. Twoje wnętrze.
Alu-Therm
Amonitki jurajskie
apteka Codzienna
apteka Codzienna
apteka Codzienna
ARBITER
AROMAPACK
ARONA
ASSEL Solutions Beyond Manufacturing
Avant
AVAX
AZYMUT
BALSOLAN
BALTIMARE
BanFi
BAYER TWOJA DZIAŁKA
BeBe-mobile
Belnote
Beskidzkie łakocie
biolizol

432126
432040

431991
431967
432082
432018
431945
432010
432237
432191
432190
431934
432260
432005
432116
432092
432093
432152
431972
432065
432249
432015
432261
432192
432193
432194
432025
431984
432240
432127
432141
431949
432023
432257
432204
432079
432207
432303
432107
432120
432279

BIOSTYMA

431924

BIOSTYMA

431925

BITWA BRAMKARSKA

432241

BIURO OCHRONY PERKUN

432299

BJ PROJEKT

432156

bod bramyoknadrzwi.pl

432209

BOZZA CONCEPT ‘N DESIGN

432171

CR

432286

CAMME.TV

431935

CENTRUM ZDROWIA I WYPOCZYNKU
NOWY ZDRÓJ

432183

CHECKFIRE

432108

CIACHOMANIA

432016

CODE Centrum Medycyny
Spersonalizowanej

432305

COLBERG BLACK

432033

COLBERG NIEFILTROWANE

432034

COMBIDATA GRUPA ASSECO

432104

concept 1200

431966

CORNELIUS

432301

CRUSH

432031

Cyber-EXE

432174

CZAD FESTiWAL

432165

DANIE EXPRESS ...i jesz jak chcesz!

432043

DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC BALSAM
INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY Miejscowo
skrajnie wysuszona, spierzchnięta
i popękana skóra Przebadany
dermatologicznie Bez sterydów
Bez parabenów Bez substancji
zapachowych Bez barwników
BEZPIECZNE DLA DZIECI OD 6 MIESIĄCA
ŻYCIA USP Zdrowie

432019

DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC
INTENSYWNY BALSAM ŁAGODZĄCY
SWĘDZENIE Miejscowo swędząca
i podrażniona skóra Przebadany klinicznie
Bez sterydów Bez parabenów Bez
substancji zapachowych Bez barwników
BEZPIECZNE DLA DZIECI OD 6 MIESIĄCA
ŻYCIA USP Zdrowie

432088

DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC KREM
DO CIAŁA Swędząca, sucha i podrażniona
skóra Przebadany klinicznie Bez sterydów
Bez parabenów Bez substancji
zapachowych Bez barwników BEZPIECZNE
DLA DZIECI OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA
USP Zdrowie

432091
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DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC KREM
DO TWARZY Swędząca, sucha
i podrażniona skóra twarzy Przebadany
klinicznie Bez sterydów Bez parabenów
Bez substancji zapachowych Bez
barwników BEZPIECZNE DLA DZIECI
OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA USP Zdrowie
DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC PREPARAT
DO MYCIA Swędząca i sucha skóra
Przebadany dermatologicznie Bez sterydów
Bez parabenów Bez substancji
zapachowych Bez barwników BEZPIECZNE
DLA DZIECI OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA
USP Zdrowie
DEMSA SKIN TREATMENT TOPIC
SKONCENTROWANY KREM DO CIAŁA
Skrajnie wysuszona i podrażniona skóra
Przebadany klinicznie Bez sterydów
Bez parabenów Bez substancji
zapachowych Bez barwników BEZPIECZNE
DLA DZIECI OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA
USP Zdrowie
design edition
DISIRO APERITIVO
disteryl
djp DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI
SPÓŁKA PARTNERSKA
djp
Dla osób, których wzrok się pogarsza
suplement diety SuperOptic
DOJRZAŁY SMAK S
dom.pl
donatello
DPN DOWÓD POZYTYWNEGO
NASTAWIENIA
Dual
Duda Specialite
DUHABEX
DUVALL
DYNASTIA WYBRANA
dziś mam szczęście :)
Dziś mam szczęście
e2YANKEE
Eco House Klaster Ekologicznych
Obiektów Turystycznych
edurada.pl
EKO TUR Instytut Kształcenia
Ekstra Pensja
ELGAL
ELTFLEX
ER STRONG
esexy
ESTELL MEDYCYNA ESTETYCZNA
ESTELL
etapo.pl

2

432020

432089

432090
432039
432151
432280

432223
432224
432077
432055
431939
432038
432166
432142
432148
431940
432084
432179
432001
432004
432304
431941
432294
432293
432317
432052
431944
432028
432044
431999
431998
432102
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ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY
eurozet LIVE
EXPLORADE
EZURI
Fabryki Muzyki Q4Q
FAMILIJNA
Farbowanie? Stylizacja na gorąco?
Renovastin - wzmacnia włosy poddawane
zabiegom termicznym lub chemicznym.
Renovastin włosy gotowe na wszystko.
fashionality
Fassaden Technik Systeme
Flexi BALL
Flexi JET
FLIP 3D 3 min OK
Floracton
FOLKFINN WWW.FOLKFINN.COM
FoodProﬁl KOMPLEKSOWE TESTY
FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
FORMUŁA 4G LTE DLA FIRM UNLIMITED
FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED
Frankopiryna
freeze mé yogurt & stuﬀ
FreshTec www.FreshTec.eu
FURIATKA
GALVAC 695
GastroProﬁl KOMPLEKSOWE TESTY
GELLWE Właśnie to lubię Orlando Ciasto
i Krem Domowe Wypieki ORIGINAL
AMERICAN CAKE Orlando Pyszny deser
przygotowany w 30 min.
GENA
GINEintima ActiCand 30 Tabletki
dopochwowe Leczenie zakarzeń pochwy
i sromu wywołanych przez drożdzaki
z rodzaju Candida
GINEintima ActiveProtection Żel do higieny
intymnej Utrzymanie ﬁzjologicznego pH
i ochrony okolic intymnych
GINEintima ClotriActive Clotrimazolum
Leczenie grzybiczych zakażeń skóry
oraz kondydoz skóry i błon śluzowych
zewnętrznych narządów płciowych
GINEintima Test pH Wykrywanie infekcji
pochwy
GINEintima VagiActive Żel dopochwowy
Działanie chlorheksydyny hamuje wzrost
i namnażanie się bakterii
GLINIK NIUW
GM GŁÓWNY MECHANIK
GOLD MILLENIUM
Grand
Green Class

432218
432106
432050
432202
432058
431974

432281
432123
431942
432227
432228
431946
432219
432112
432210
431995
432256
432253
432063
432319
432072
432247
432298
432212

432271
432274

431977

431980

431976
431975

431981
432175
432097
432073
432009
431955
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Grupa Producentów Owoców i Warzyw
HORTUS
GRYZZALE
gryzzale
Gynauxil
HABŻYKI
Habżyki
Hair Medic
halicar
Hawajski Tytoń
HEPA T Complex
HFT Brokers
HOME parkiet
Home Silver
HOTMAX.PL
HR PARTNER member of IOS S.A.
I COTTON
I’m lucky today :)
I’m lucky today
i-Connect
IIC&R
ILIKEMOVIES
ILIKEPHOTO
impress art
INFRASTRUCTURE INVESTMENT CLAIMS
& RESTRUCTURING
insoft consulting
Internetowa wymiana walut
invag
itsExpert
IZOLBET
JESTEŚ PURE CZY PERLE?
jucor
K2-Kan XXL
KANCELARIA PLANOWANIA
FINANSOWO-PRAWNEGO
KATY DALLAS
KOCHAMWODE.pl
KOCHAMWODE.pl
KOKO & BOUQUET
Kontigo
KONTIGO
KOŃSKI ŚWIAT
KOŃSKI ŚWIAT
kopalnia inteligentnych rozwiązań
KORMORAN Daniel Bazychowski
KOSAK
KOSMED naileare serum ochronne do stóp
i paznokci Naturalna ochrona przed
grzybicą stóp i paznokci Chroni
i pielęgnuje

2

432068
432054
432290
432069
431853
431854
432096
432278
432233
431959
431923
431930
432289
431987
432307
432017
432000
432003
432291
432315
432030
432029
432220
432314
432167
431957
432196
432302
432199
432060
432276
432184
431960
432161
432309
432311
432049
432308
432310
432200
432201
432264
432128
431882

432046
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1

KTO NIE MA PASJI, NIE MA ENERGII, KTO
NIE MA ENERGII, NIE MA NIC. MULTIFRUIT
EXPLORADE ISOTONIC SPORTS DRINK
KUBARA
Kuchnia Pupila
KULTURA PICIA
KURKA BEZ PIÓRKA
L&M AND IS MORE
La Beauté
la grande mamma
LACTIFLOR T 4.0
Lady T
LANGUS
LaSpeciale ORIGINAL PREMIUM FOOD
KSIĄŻKA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
LAZUROWA WODA BLUE MAGIC
Lek na franka
Lody z prl-u
LOOP
LOVE KINGS
LUBIANA
Lucrum Paper
LUXSFERY
ŁYŻECZKA WITAMIN
m mafa recykling
M MONTERIA
MAAN-PREMIUM
MAC MEDICAL ACTIVE CARE
MARK FILM
MAXMASTER CLASSIC
MEDSHAPE
mimi
Mistrzowska wymiana walut online
MITKO EVENT
MODELS DOWNLOAD.com
MOJE KSIĄŻECZKI
MORIC
MOTIVOSCOPE
MOTIVOSCOPE
mr Milky lody z prawdziwego mleka
Mr Packshot P
multi biuro
Multi
Multinki KIC KIC
MURDERNOV
NAMAT NOWE ŚWIATŁO
NASZ REGION MA TALENT
NATURALNA TERAPIA
NEOTAC
NeuroProﬁl KOMPLEKSOWE TESTY

2

432051
432144
432439
432296
432061
432032
432168
432154
431958
431936
432208
432041
432013
432064
431951
432262
432229
432083
432246
432147
431979
431971
432101
432027
432186
432122
432230
432146
431937
431954
432125
432103
432205
431965
432177
432178
432067
432239
431970
432140
431982
432173
432214
432265
432129
432087
432211
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Niccorex LEMON Nicotinum, 2mg
POMAGA RZUCIĆ PALENIE Ułatwia
całkowite wyjście z nałogu lub jego
czasowe ograniczenie GUMA DO ŻUCIA,
LECZNICZA USP Zdrowie
431988
Niccorex MINT Nicotinum, POMAGA
RZUCIĆ PALENIE Ułatwia całkowite wyjście
z nałogu lub jego czasowe ograniczenie
GUMA DO ŻUCIA, LECZNICZA USP Zdrowie
431990
NUUI
431953
od CZAPY
432169
od ucha do ucha
432008
OLD WAVE
432203
Omegamed Odporność
432014
ORDYNACKIE
432221
ORDYNACKIE
432222
Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN”
432057
overframe zarządzanie wynikami
poprzez ludzi
432259
PAAL METAL
431950
PAAL PAAL System Metal
431956
PAN KEJK
432283
Papa PEDRO
432037
Papirus SQL
432420
Papirus SQL
432421
PARKER & SIMPSON P&S SUPERSLIMS
MENTHOL
432006
PARKER & SIMPSON P&S SUPERSLIMS
432007
paxaro
432078
pd Polski Druk
432002
Pelavo Efekt Oskrzela Od Matki Natury
432111
Piękny jest świat, kiedy masz 20 lat. . .
Ekstra Pensji
432318
Pinol krem ochronny przeciw odleżynom
Przyspiesza regenerację skóry Tworzy
barierę ochronną Łagodzi podrażnienia KOSMED432047
PIRAMIDKI
431948
PIWNY KĄCIK w Biedronce
432035
PKM POMORSKA KOLEJ
METROPOLITALNA PKM
432250
PLAY Internet dla Firm
432252
PLAY Internet na Kartę
432254
PLAY Internet
432251
PLAŻOWE MISTRZOSTWA BUDOWNICZYCH
432042
PLUSIK - MINUSIK
432133
Plusssz baby
432070
POKUSA
432075
polecaj bo warto
432081
POLICE MOTOR CORPORATION
432160
Polonea
432119
POLSKA AKADEMIA MEDYCYNY
OSTEOPATYCZNEJ
432263
PORTOS
432026
Pretty SHOP
431992
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PrimoPsyche PSYCHOLOGIA PEDAGOGIKA
PSYCHIATRIA
Pro Advance
PROBIOTYK COMPLEX
PROBIOTYK URO
PROCHEM
PROCHEM
PROFIX
Prostawen
ProstiMEN Apotex
Protego
provag
provag
provag
Przecławianka
PUDROSPAN
Pur energy
Pur energy
Quadro
R&K
RAFIB
RALF & PATRICK
Razem tworzymy wartość
READY, STUDY GO! POLAND
RESTAURACJA SUDECKA
Restrukturyzacja z ludzką twarzą
Retro REANIMACJA
riviva pełna smaku
Rolnictwo Zrównoważone
Rondo Plus
Rondo
ROSSOPLAST
rubinstein
RYDWANY MIASTA
Sabroso
salve
SANIBO
SCAVERSE Van Edv COOLSY
see you
Sennio
Septusie KIC KIC
sheinside
SIATPOL
SIMPLE
SIMS SCIENCE INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT SUPPORT WSPARCIE
ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ
BADAWCZĄ
Sinulan Duo Forte podwójne dzialanie
suplement diety w trosce o Twoje drogi
oddechowe zatoki nos oskrzela WALMARK
sinutronic

2

432295
432139
432172
432287
432157
432159
432180
432244
432121
432288
432195
432197
432198
432100
432258
432188
432189
432135
432238
432012
432235
432242
432300
431969
432062
432182
432284
432048
432138
432137
431317
432131
432181
432024
432053
432248
431943
431973
432245
431978
432216
432234
432213

432071

431989
431929
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SJ4000
skamex
SKLADOKIEN
SLEEP WELL IN OUR CITY sleep City
SŁONECZNA DROGERIA
smart NANOTECHNOLOGIES
smartmeup Twoja sieć to Ty
Softonet
SOLARIS
SOLbaby 100% naturalnej skuteczności
SPOKEY FASHION Line
sport & spa tuan club
Stabil
STOP ALERGIA
Stoperan kapsułki twarde
Lek przeciwbiegunkowy USP Zdrowie
Stoperan rekomenduje Elektrolity
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego
do postępowania dietetycznego
w biegunce, w którym uzupełnia elektolity
utracone podczas biegunki USP Zdrowie
smak pomarańczowy
StopUrin
STROP SMART
SUBTENO+
sumbul
SuperOptic
Szczecinianka
TAXENTER Kancelaria Księgowo-Podatkowa
Terra Plant
THERMAGEN
Thermo Rondo Plus
TINY STAR
TMM Publisher Tomasz M. Majka
Tobaccin
Toﬃ
toys inn
TRADE COLLECTION & FINANCE TC&F
Trening Globalny
TRICHODERMA OCHRONA ROŚLIN
I ŚRODOWSKA
TUR
TUWIMA PARK APARTAMENTY
TUWIMA PARK APARTAMENTY
TYTAN 3PE
Unibaltic Agro
URODA ŻYCIA

432098
432170
432086
431963
432292
432124
432236
432285
432176
432059
431952
432275
432136
432163

URODA ŻYCIA
UROintima FuragiActive Furaginum
Leczenie ostrych oraz nawracających
niepowikłanych zakażeń dolnych dróg
moczowych
UROintima ŻurawinActive MAX Dietetyczny
środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego Działanie
maksymalnie wspierające drogi moczowe
Preparat do dietetycznego postępowania
w zakażeniach dolnych dróg moczowych
UROintima ŻurawinActive Suplement
diety Utrzymanie prawidłowego
funkcjonowania dróg moczowych
veeDo
veeDo
Verdin enzymixx suplement diety zawiera
naturalne enzymy trawienne przeciwdziała
wzdęciom USP Zdrowie
VICTORIA’ S syrop barmański Grenadina
VICTORIA’S syrop barmański Blue Curacao
VISCOSENSE
WARSAW COMEDY FESTIVAL
Wazmen antykoncepcja dla mężczyzn
WDT
weShalom
WEshalom
will to change CONSULTING
WINCKLERPERSONAL PERSONAL
MANAGMENT
WPH
WPH
Wszystko, co kochasz
Wyprawkadlamaluszka.pl
WYTWÓRNIA LODÓW PRAWDZIWYCH
XENNA balance Leczenie przewlekłych
zaparć Wyrób medyczny USP Zdrowie
XENNA do sporządzania roztworu
doustnego
YOLO CLUB You Only Live Once Nightclub
Bowling Bilard
yzi
ZBÓJNICKIE
ZDRAPKA W KROPKI
ZIELKE
znajdź to
ZNANY LEKARZ enel-med
ZNANY LEKARZ
Związek Gmin Regionu Płockiego razem
od 1994 roku

432273

432094

432114
432312
432206
432306
432277
432080
432099
431933
432066
432243
432143
432164
432150
432232
432105
432011
432316
432132
432076
431968
431932
431931
432185
431964
432272

431986

431983

431985
432266
432267

432095
432109
432110
432153
432022
432117
432231
432268
432269
432115
432074
432155
432217
432313
432145
432162

432113
432130
431938
431993
432036
431947
432085
431996
431997
432187

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
143787
408123
808898
903010
913055
994057
1074753
1092983
1108921
1126794
1143862
1145180
1151158
1155824
1172337
1217945
1217959
1218080
1218089
1218099
1218173
1218193
1218196
1218214
1218217
1218222
1218228
1218244
1218245
1218256
1218268
1218269
1218270
1218273
1218286
1218314
1218325
1218365
1218425
1218427

KOH-I-NOOR
06, 08, 26
ALPOCRYL
02
VIVIOL
29
minijet
07
AngioCell Plus
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
05
CFE: 2.1, 11.1, 11.3, 28.3
30
the ORGANCSHOP
03, 35
kaleidoscope
CFE: 28.5
03
organic shop
CFE: 27.3, 27.5
03, 35
EXPLAY
09
DENOVI
33
FRANK FERRY Polo Club
CFE: 2.1, 3.3, 21.3
14, 18, 25
FAMILY care
CFE: 25.3
03, 05, 35
VIE D’OR
33
BULLIT
32
Sestos
33
Comsuite
36
PANAZA
05
ACTIVE CONSCIOUS LEADERSHIP
CFE: 27.5
09, 16, 35, 41
LUCEBIT
CFE: 26.1, 26.11, 27.5, 29.1
09, 37, 42
SKG
CFE: 27.5
07, 09, 11
Gaudidecor Collection
CFE: 24.9, 27.5, 29.1
19, 20, 35
CFE: 26.1, 26.13
09, 10
SAN TERRA
CFE: 6.1, 27.5
32
LOVE REPUBLIC
03, 09, 14, 16, 18, 25, 35
MESOPEEL
03, 05
FLEXSEAL
17, 19
Termoplus
19
Coolplus T
19
COMBIVISC
05, 10
PAVILLON ROYAL
33
GRAND BARRAIL LAROSE
33
FRANC LAFLEUR
33
Zencap
09, 35, 36, 38
CFE: 28.5
09, 28
EUROSVET
CFE: 27.3, 27.5
09, 11, 35
GROM
09
QUOLIO
01, 04, 05, 29
Bambino
CFE: 8.1, 24.9, 27.3, 27.5, 29.1
30
Territoria
09, 41, 42

1218439
1218454
1218455
1218457
1218462
1218468
1218471
1218473
1218474
1218475
1218476
1218497
1218509
1218514
1218564
1218587
1218611
1218642
1218651
1218658
1218700
1218723
1218726
1218729
1218733
1218734
1218737
1218756
1218765
1218768
1218809
1218819
1218858
1218873

DUOLYS
03
Marco Polo LITTLE CIGARS CLASSIC
CFE: 19.3, 29.1
34
Marco Polo LITTLE CIGARS CAPPUCCINO
CFE: 19.3, 29.1
34
Marco Polo LITTLE CIGARS CHERRY
CFE: 15.7, 19.3, 29.1
34
MNC
CFE: 27.5
25, 28
ETUDE HOUSE
03
ONDI PUR
02
CUSTOM HEAT
25
Levomono
05
Monolevon
05
Amolevon
05
L’oﬃce
CFE: 27.5, 29.1
11
YVEN
03
FRENCHKISS
30
SPECIALX
CFE: 27.5
03
Talesun
CFE: 27.5
09, 19
AKKAYA
CFE: 27.5, 29.1
07
MEINFERNBUS.DE
CFE: 1.7, 24.15, 24.17,
28, 39, 41, 43
26.4, 27.5, 29.1
Basarili
CFE: 5.5, 19.3, 25.1
30
CARS AND COFFEE
35, 41
PONY EXPRESS
39
MTN
28
KAMCHATKA
29
INNISFREE
03
CASTILLO DEL MORRO
CFE: 27.5
34
MARCOPOLO GMD
CFE: 1.7, 27.5
34
PIGEON VITALITY
CFE: 1.15, 3.7, 26.1, 29.1
05, 29, 31
Aqualor
05, 10
FAIRLINE
CFE: 24.17, 26.5, 27.5, 29.1
18
NASPAR
05
D.C Dry Clean Express
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
37
LA BALLERINA HOTEL
CFE: 2.3
43
ZD
CFE: 27.5
39
HALO PURITY
34
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1218885
1218935
1218976
1219007
1219010
1219043
1219051
1219062
1219098
1219153

1219193

1219251
1219261
1219278
1219306
1219336
1219352

EVAS
CFE: 27.5, 29.1
B3
CFE: 26.4, 27.5, 27.7, 29.1
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06
06, 16, 19, 35,
39, 40, 42

G GRNBERG
CFE: 26.1, 29.1
08, 09, 11, 14, 21, 28, 41
Conceptio
CFE: 27.5
05, 29, 30
Das Fest
CFE: 5.5, 27.5, 29.1
29, 30, 31, 32, 33
CFE: 5.5, 28.5
29, 30, 31
KR KERUI GROUP
CFE: 26.15, 27.5, 29.1
01
Niloya
CFE: 5.5, 27.5, 29.1
16, 25, 28, 35, 41
FIMAK Bakery Machines & Equipments
CFE: 27.5, 29.1
07, 11, 12
MADEINBERN.COM MADE
IN BE! BEST OF SWITZERLAND
CFE: 24.3, 24.17, 27.5
35, 36, 39, 41, 43, 44
GRAND PREMIUM VODKA PRODUCED
IN RUSSIA
CFE: 19.7, 29.1
33
LORENZI
CFE: 3.7
25
MIND BLOWING
03
Marco Polo LITTLE CIGARS VANILLA
CFE: 15.7, 19.3, 29.1
34
EVEN KEEL
32
wigglesteps
CFE: 3.7, 29.1
25
LEDEA
09, 11, 35

1219356
1219388
1219396
1219440
1219441
1219442
1219444
1219445
1219446
1219447
1219453
1219491
1219540
1219550
1219560
1219565
1219595
1219634
1219643
1219664
1219677
1219747
1219752
1219765

121

CFE: 1.1, 5.13, 15.7, 26.11, 28.3, 29.1
33
IronMarkets
36
CFE: 26.13, 28.3
30
Minoderm
03, 05
Finaderm
03, 05
Alocutan
03, 05
Minoxicutan
03, 05
Minoxiderm
03, 05
Minoxy
03, 05
Minocutan
03, 05
Daylong
CFE: 27.3
03
DONEPESAN
05
SWISHA
36
UPL
01, 05, 31, 44
K KERN TOOLS
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
06, 07, 08, 35, 37
Nutripro
05, 16
SILK EDITION
03
X
CFE: 25.7, 26.4, 27.5
12
BIST
CFE: 27.5
35, 36
ROYALGAS
07, 11, 35
21 day FIX
CFE: 27.5, 27.7
09, 41
Swifts
CFE: 10.3, 27.5, 29.1
25
al bocconcino FORTE DEI MARMI
CFE: 25.1, 29.1
43
combat le CH2O QUALIT DE L’AIR
INTRIEUR Formaldhyde
CFE: 24.15, 24.17, 26.1
02

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1218365,

1219051,

1219550

2

408123,

1218471,

1219765

3

1074753,
1218468,
1219442,

1092983,
1218509,
1219444,

1108921,
1218564,
1219445,

1151158,
1218729,
1219446,

1218217,
1219261,
1219447,

1218222,
1219440,
1219453,

1218439,
1219441,
1219595

4

1218365

5

913055,
1218475,
1219441,
1219550,

1151158,
1218476,
1219442,
1219565

1218080,
1218737,
1219444,

1218222,
1218756,
1219445,

1218256,
1218768,
1219446,

1218365,
1219007,
1219447,

1218474,
1219440,
1219491,

6

143787,

1218885,

1218935,

1219560

7

903010,

1218173,

1218611,

1219098,

1219560,

1219664

8

143787,

1218976,

1219560

9

1126794,
1218286,
1219677

1218089,
1218314,

1218099,
1218325,

1218173,
1218427,

1218196,
1218587,

1218217,
1218976,

1218273,
1219352,

10

1218196,

1218256,

1218756

11

1218173,

1218314,

1218497,

1218976,

1219098,

1219352,

1219664

12

1219098,

1219634

14

1145180,

1218217,

1218976

16

1218089,

1218217,

1218935,

1219062,

1219565

17

1218228

18

1145180,

1218217,

1218765

19

1218193,

1218228,

1218244,

1218245,

1218587,

1218935

20

1218193

21

1218976

25

1145180,
1219747

1218217,

1218462,

1218473,

1219062,

1219251,

26

143787

28

1218286,

1218462,

1218642,

1218723,

1218976,

1219062

29

808898,

1218365,

1218726,

1218737,

1219007,

1219010,

1219043

30

994057,
1219396

1218425,

1218514,

1218651,

1219007,

1219010,

1219043,

31

1218737,

1219010,

1219043,

1219550

32

1172337,

1218214,

1219010,

1219306

33

1143862,
1219193,

1155824,
1219356

1217945,

1218268,

1218269,

1218270,

1219010,

34

1218454,

1218455,

1218457,

1218733,

1218734,

1218873,

1219278

35

1074753,
1218314,
1219643,

1108921,
1218658,
1219664

1151158,
1218935,

1218089,
1219062,

1218193,
1219153,

1218217,
1219352,

1218273,
1219560,

36

1217959,

1218273,

1219153,

1219388,

1219540,

1219643

1219336,
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

123

2

1

37

1218099,

38

1218273

1218809,

1219560

39

1218642,

1218700,

1218858,

1218935,

1219153

40

1218935

41

1218089,
1219677

1218427,

1218642,

1218658,

1218976,

42

1218099,

1218427,

1218935

43

1218642,

1218819,

1219153,

44

1219153,

1219550

1219752

1219062,

1219153,

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

18/2014
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