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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100, art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 powołanej ustawy
– 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 jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– prezentację znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg Klasyﬁkacji wiedeńskiej,
– 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 wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych.
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.
W Biuletynie ogłasza się również informacje o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego.
***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego 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) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego
uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub
uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
w Biuletynie Urzędu Patentowego wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 pwp).
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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 Urzędu Patentowego RP, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 w pok. 24 w godz. 8–16
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579 01 07, (22) 579 01 13, (22) 579 02 24.
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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

ich jakości, zwłaszcza pietruszki, marchewki czy też buraka cukrowego. Sposób charakteryzuje się tym, że nasiona tych roślin przed
wysiewem poddajemy oddziaływaniu pola magnetycznego o indukcji 35 do 50 mT o częstotliwości 50 Hz przez 30 do 90 sekund.
(1 zastrzeżenie)

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) 411652 (22) 2015 03 19
(51) A01B 49/06 (2006.01)
A01B 49/04 (2006.01)
(71) DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE DZIEKAN,
Solec-Zdrój
(72) DZIEKAN KRZYSZTOF
(54) Agregat rolniczy, zwłaszcza uprawowo-siewny
(57) Agregat rolniczy, zwłaszcza uprawowo-siewny zawierający
co najmniej ramę N nośną, do której zamocowane są narzędzia
uprawowe i układ zawieszenia narzędzia końcowego zwłaszcza
siewnika, z osprzętem hydraulicznym do podnoszenia tego narzędzia, charakteryzuje się tym, że osprzęt hydrauliczny do podnoszenia narzędzia końcowego zamocowany jest wahliwie w przedniej
części ramy nośnej (1) agregaty i połączony jest z ramą (5) zawieszenia narzędzia końcowego, która to rama (5) zamocowana jest
wahliwie na przegubie głównym (11) zamocowanym na ramie
nośnej (1), przy czym maksymalny kąt wychylenia ramy (5) wynosi
od 110° do 130°.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411721 (22) 2015 03 23
(51) A01C 1/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów
(72) ZARDZEWIAŁY MIŁOSZ; ZAGUŁA GRZEGORZ;
PUCHALSKI CZESŁAW
(54) Sposób zmniejszenia absorpcji metali ciężkich przez
rośliny korzeniowe
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zmniejszania absorpcji
metali ciężkich przez rośliny korzeniowe, w konsekwencji poprawy

A1 (21) 411737 (22) 2015 03 25
(51) A01C 7/04 (2006.01)
(71) ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno
(72) ANIOŁ KAZIMIERZ; SYNOWIECKI MAREK
(54) Siewnik pneumatyczny
(57) Siewnik pneumatyczny zbudowany ze zbiornika na ziarno,
układu dozującego ziarno do układu wysiewania charakteryzuje się tym, że posiada wielostopniowy układ regulacji głębokości
wysiewania składający się z układu regulacji wysokości ustawienia
sekcji wysiewających względem zbiornika ziarna (5a i 5b) i układu regulacji wysokości toczenia koła dociskowego (6), przy czym
każdy zespół wysiewający (4) przymocowany jest do ramy siewnika (3) rozłącznie i jest amortyzowany na ramie (3) pomocy układu
resorów a rama siewnika (3) z sekcjami wysiewającymi (4) układem
czworokątnym połączona jest z urządzeniami umożliwiającymi
zmianę jej położenia w płaszczyźnie pionowej jak również zmianę
kąta ustawienia. Modułowa koncepcja budowy siewnika pozwala
na zabudowę tego urządzenia na wózku jezdnym lub na innym
urządzeniu do uprawy gleby, co powoduje, że urządzenie może
być wykorzystywane jako maszyna przyczepiana lub nasadzana.
Dodatkowy układ regulujący głębokość siania to układ wysokości
ustawienia koła dociskowego pozwala wyregulować wysokość siania w zależności od rodzaju gleby, w którą wprowadzany jest materiał siewny.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411693 (22) 2015 03 23
(51) A01C 7/06 (2006.01)
(71) ŁUSZCZYK TOMASZ, Otwock; WARGOCKI MICHAŁ,
Warszawa
(72) ŁUSZCZYK TOMASZ
(54) Elektryczny aparat wysiewający
(57) Zgłoszenie dotyczy zastosowania napędu silnikiem elektrycznym aparatu do wysiewu drobnych nasion oraz granulowanych nawozów mineralnych do agregatowania z różnymi maszynami rolniczymi oraz przedstawia budowę samego aparatu
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z mimośrodem w postaci łożyska kulkowego. Aparat jest usytuowany pomiędzy belką wysiewającą a zbiornikiem (1) materiału
wysiewanego. Składa się on z rozdzielacza (2), zespołu napędowego (38) i silnika elektrycznego. Rozdzielacz (2) jest utworzony
z przeźroczystej obudowy (23) o zarysie okrągłym, płyty górnej (8)
i płyty dolnej (12) współosiowych ze sobą i ze stożkiem (9) ustawionym na płycie dolnej (12). Wewnątrz stożka (9) jest współosiowy z nimi płytami (8) i (12) trzpień (10) z płytą (16) u dołu. Zespół
napędowy utworzony ze sprężyny (17) i silnika elektrycznego
porusza trzpień (10) ruchem posuwisto - zwrotnym za pomocą
sprężyny (17) i mimośrodu kulkowego (19) podrzucając do góry
wydostający się ze zbiornika (1) materiał wysiewany, a po wyłączeniu silnika płytka (13) pod wpływem sprężyny (17) zamyka otwór
wylotowy (3) materiału ze zbiornika (1).
(11 zastrzeżeń)

3

A1 (21) 411626 (22) 2015 03 17
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(71) LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin
(72) LISICKI JANUSZ
(54) Opryskiwacz sadowniczy
(57) Przedmiotem wynalazku jest opryskiwacz sadowniczy
do współpracy z ciągnikiem rolniczym, przeznaczony do wykonywania oprysków niskich i wysokich drzew owocowych w sadach. Opryskiwacz sadowniczy (1), zawierający ramę (2), osadzoną
na układzie jezdnym (3), zbiornik cieczy opryskowej (4), z którego
wyprowadzone są przewody rozprowadzające ciecz opryskową (5), wentylator dolny (6) i umieszczony nad nim wentylator
górny (7), napędzane od ciągnika rolniczego, charakteryzuje się
tym, że wentylator dolny (6) zabudowany jest w obudowie dolnej (8), mającej przewody cieczy dolne (9), a wentylator górny (7)
zabudowany jest w obudowie górnej (10), mającej przewody cieczy górne (11). Obudowa górna (10) jest połączona z obudową
dolną (8) rozłącznie za pośrednictwem ramy łączącej (12), wykonanej z proﬁli metalowych. Oś wentylatora dolnego (6) i oś wentylatora górnego (7) połączone są przekładnią pasową, natomiast
przewody cieczy dolne (9) z przewodami cieczy górnymi (11) łączone są łącznikiem (14).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411625 (22) 2015 03 17
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(71) LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin
(72) LISICKI JANUSZ
(54) Opryskiwacz, zwłaszcza sadowniczy
(57) Przedmiotem wynalazku jest opryskiwacz, zwłaszcza sadowniczy do współpracy z ciągnikiem rolniczym, przeznaczony
do wykonywania oprysków drzew owocowych w sadach. Opryskiwacz, zwłaszcza sadowniczy (1), zawierający ramę (2), osadzoną
na układzie jezdnym (3), zbiornik cieczy opryskowej (4), z którego
wyprowadzone są przewody rozprowadzające ciecz opryskową (5),
wentylator (6) napędzany od ciągnika rolniczego, zamontowany
w obudowie (8), mający ścianę przednią (9) usytuowaną od strony
zbiornika cieczy opryskowej (4) i ścianę tylną (10) - charakteryzuje
się tym, że ściana przednia (9) połączona jest ze ścianą tylną (10)
elementami dystansowymi (11), a boczne brzegi ścian obudowy (8)
są zagięte w stosunku do płaszczyzny ściany tylnej (10).
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 411608 (22) 2015 03 16
(51) A01N 57/20 (2006.01)
A01N 43/16 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU,
Toruń; INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW
POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń
(72) ILNICKA ANNA; ŁUKASZEWICZ JERZY PAWEŁ;
WALCZYK MARIUSZ; JANCZAK KATARZYNA;
MALINOWSKI RAFAŁ; RICHERT AGNIESZKA
(54) Sposób wytwarzania środka biobójczego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania środka
biobójczego, zawierającego związki miedzi i materiał węglowy, polegający na tym, że do jego wytworzenia stosuje się chitynę lub
jej pochodne, które są impregnowane wodnym roztworem azotanu(V) miedzi(II), a następnie karbonizowane w piecu rurowym,
w atmosferze beztlenowej i w temperaturze do 1000°C. Uzyskany
po karbonizacji materiał węglowy poddaje się anodowemu utlenianiu elektrochemicznemu w 1 M roztworze elektrolitu KCl, KNO3,
NaCl, NaClO4, lub LiClO4 przy użyciu napięcia elektrycznego o wartości w zakresie od 1,0 do 3,0 V, które jest utrzymywane w czasie
od 15 do 100 minut.
(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411555 (22) 2015 03 12
(51) A21D 2/36 (2006.01)
(71) INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Olsztyn
(72) ZIELIŃSKI HENRYK; WRONKOWSKA MAŁGORZATA;
WICZKOWSKI WIESŁAW; TĘCZA RADOSŁAW;
SAMOJLUK KAZIMIERZ; NARWOJSZ DAMIAN;
BIAŁEK ANDRZEJ; LEMANOWICZ HANNA;
PAWŁOWSKI FRANCISZEK; CHANDOSZKO KAZIMIERZ;
BOGUSZ HENRYK; PŁOCHARSKI JAN; POPIELARZ ANNA;
PYDYN HENRYK
(54) Mieszanka wypiekowa o podwyższonym potencjale
przeciwutleniającym
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mieszanka wypiekowa o podwyższonym potencjale przeciwutleniającym, pozwalająca uzyskać produkt piekarniczy o wydłużonej trwałości i podwyższonej
wartości prozdrowotnej. Mieszanka wypiekowa o podwyższonym
potencjale przeciwutleniającym, zawierająca w swoim składzie
mąki różnego rodzaju zbóż chlebowych, prasowane drożdże lub/i naturalny kwas żytni, sól i wodę, charakteryzuje się tym, że ma
w swoim składzie mieloną łuskę z cebuli, uzyskaną w procesie
oddzielenia suchych łusek okrywowych od mięsistych łusek spichrzowych cebuli w ilości od 1,0% do 3,0% wagowych w stosunku
do pozostałych składników mieszanki, przy czym mielona łuska
z cebuli zawiera co najmniej 2,4 gramy kwercetyny w 100 gramach suchej łuski.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411731 (22) 2015 03 24
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A21D 13/02 (2006.01)
A21D 6/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Olsztyn
(72) ZIELIŃSKI HENRYK; WRONKOWSKA MAŁGORZATA;
WICZKOWSKI WIESŁAW; TĘCZA RADOSŁAW;
SAMOJLUK KAZIMIERZ; NARWOJSZ DAMIAN;
BIAŁEK ANDRZEJ; LEMANOWICZ HANNA;
PAWŁOWSKI FRANCISZEK; CHANDOSZKO KAZIMIERZ;
BOGUSZ HENRYK; PŁOCHARSKI JAN; POPIELARZ ANNA;
PYDYN HENRYK
(54) Wzbogacona mieszanka wypiekowa
o podwyższonym potencjale przeciwutleniającym
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wzbogacona mieszanka wypiekowa o podwyższonym potencjale przeciwutleniającym, składająca się z mąk różnego rodzaju zbóż chlebowych oraz ich mieszanek
o dowolnej granulacji, prasowanych drożdży piekarskich, naturalnego kwasu żytniego, soli, ekstraktu słodowego jasnego, mielonej
łuski gryczanej i wody, która charakteryzuje się tym, że stosuje się
mieloną łuskę gryczaną uzyskaną z całych orzeszków gryki poddanych procesowi prażenia, a poddaną procesowi obłuszczania
na zimno.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411732 (22) 2015 03 24
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A21D 13/00 (2006.01)
A21D 6/00 (2006.01)
71) INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Olsztyn
(72) ZIELIŃSKI HENRYK; WRONKOWSKA MAŁGORZATA;
WICZKOWSKI WIESŁAW; TĘCZA RADOSŁAW;
SAMOJLUK KAZIMIERZ; NARWOJSZ DAMIAN;
BIAŁEK ANDRZEJ; LEMANOWICZ HANNA;
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PAWŁOWSKI FRANCISZEK; CHANDOSZKO KAZIMIERZ;
BOGUSZ HENRYK; PŁOCHARSKI JAN; POPIELARZ ANNA;
PYDYN HENRYK
(54) Mieszanka wypiekowa o podwyższonej wartości
żywieniowej
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wzbogacona mieszanka
wypiekowa o podwyższonym potencjale przeciwutleniającym
składająca się z mąk różnego rodzaju zbóż chlebowych oraz
ich mieszanek o dowolnej granulacji, prasowanych drożdży piekarskich, naturalnego kwasu żytniego, mąki z gryki, soli i wody,
która charakteryzuje się tym, że zawiera w swoim składzie mąkę
uzyskaną z obłuszczonych orzeszków gryki uprzednio poddanych
procesowi prażenia w ilości od 10 do 17% wagowych w stosunku
do pozostałych składników.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411714 (22) 2015 03 23
(51) A21D 13/08 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
(71) INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Olsztyn
(72) ZIELIŃSKI HENRYK; PRZYGODZKA MAŁGORZATA
(54) Mieszanka piernikowa
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mieszanka piernikowa, pozwalająca uzyskać wyrób piekarniczy o wydłużonej trwałości i podwyższonej wartości zdrowotnej. Mieszanka piernikowa zawierająca
w swoim składzie mąkę żytnią i/lub mąkę pszenną, miód, cukier,
tłuszcz, środki spulchniające i przyprawy korzenne, charakteryzuje
się tym, że zawiera w swoim składzie mąkę gryczaną i/lub mąkę
z kaszy gryczanej prażonej w ilości od 8,00% do 22,00% wagowych,
miód gryczany w ilości od 23,00 do 27,00% oraz rutynę w ilości
od 0,01 do 0,10% wagowych w stosunku do pozostałych składników mieszanki.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411556 (22) 2015 03 12
(51) A23G 3/48 (2006.01)
A23G 3/54 (2006.01)
(71) INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Olsztyn
(72) MICHALSKA ANNA; KIEIZIK ŁUKASZ
(54) Produkt spożywczy i sposób wytwarzania produktu
spożywczego
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest produkt spożywczy i sposób
wytwarzania produktu spożywczego z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji oraz do zastosowania w przetwórstwie
spożywczym. Produkt spożywczy składa się ze świeżych owoców
żurawiny lub aronii w ilości od 80,0% do 98,0% wagowych, syropu
cukrowego w ilości od 0,5% do 5,0% wagowych, cukru w ilości
od 1,0% do 20,0% wagowych i barwnika spożywczego w ilości
od 0,01% do 1,0% wagowych w stosunku do masy produktu.
Sposób wytwarzania produktu spożywczego polega na tym,
że świeże całe owoce żurawiny lub aronii zamraża się w temperaturze od -4,0°C do -80,0°C i przetrzymuje w tej temperaturze
przez okres minimum 10 godzin od zamrożenia, po czym owoce
rozmraża się doprowadzając je do temperatury pokojowej i obtacza w syropie cukrowym zmieszanym z barwnikiem, a następnie obtacza w cukrze, powtarzając wielokrotnie tę czynność, aż
do momentu całkowitego pokrycia owoców otoczką, stosując
od 2 do 20 warstw, a obtoczone owoce pozostawia się do wyschnięcia w czasie od 10 do 20 godzin.
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 411746 (22) 2015 03 25
(51) A23N 12/08 (2006.01)
A23L 3/40 (2006.01)
B02C 21/00 (2006.01)
B02C 23/02 (2006.01)
B02C 23/08 (2006.01)
B02C 25/00 (2006.01)
A23L 5/30 (2016.01)
(71) UNI-MASZ H. M. JUSZCZUK SPÓŁKA JAWNA,
Panieńszczyzna
(72) JUSZCZUK MAREK
(54) Linia technologiczna do produkcji urządzeń
do przetwarzania produktów suszonych i sposób
produkcji urządzeń do przetwarzania produktów
suszonych
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcyjnego zestawienia
linii technologicznej i sposobu wytwarzania urządzeń do przetwarzania spożywczych produktów suszonych, który gruntownie
przygotowuje urządzenia, aby w pełni wykorzystać ich właściwości
i precyzję. Linia technologiczna do produkcji urządzeń do przetwarzania produktów suszonych, charakteryzuje się tym, iż ma moduł
urządzeń I do wytwarzania zespołu dozowania i transportu, moduł
urządzeń II do wytwarzania zespołu rozdrabniania, moduł urządzeń III do wytwarzania zespołu separacji oraz moduł urządzeń
IV do wytwarzania zespołu sterylizacji parowej. Sposób produkcji
urządzeń do przetwarzania produktów suszonych, charakteryzuje
się tym, że najpierw wykonuje się bazowe urządzenia zespołów dozowania, zespołów transportu, zespołów rozdrabniania, zespołów
separacji i zespołów sterylizacji parowej, następnie przeprowadza
się proces kalibracji tych zespołów odpowiednio do rodzaju produktu spożywczego w zakresie minimum i maximum cyrkulacji
mediów, szczelności tych zespołów i optymalnych parametrów
dotyczących dozowania, transportu, rozdrabniania, separacji i sterylizacji parowej odpowiednio do rodzaju produktu spożywczego,
następnie montuje się instalacje i aparaturę automatyki, instalacje
i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz montuje się odpowiednio
inne agregaty i urządzenia.
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 411674 (22) 2015 03 20
(51) A61B 5/00 (2006.01)
G06Q 50/22 (2012.01)
(71) HEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(72) NOWOSIELSKI RADOSŁAW; RULEWICZ MATEUSZ;
BARAŃSKI JĘDRZEJ; JAGODZIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Urządzenie do monitorowania odczuwanego bólu
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do monitorowania
odczuwanego bólu, w szczególności przydatne podczas tworzenia dokumentacji oceny stanu bólu odczuwanego przez pacjenta
w terapii przeciwbólowej. Urządzenie ma zestaw urządzeń mobilnych w postaci pilotów (1) umieszczanych na ładowarce (10), które
są połączone z serwerem (2). Serwer (2), na którym przechowywane są dane w bazie danych (11), wyposażony jest w interfejs użytkownika (12). Każdy pilot (1) wyposażony jest w mikrokontroler (3),
do którego podłączone są: moduł komunikacji pilota (4), przyciski
pilota (6) i układ zasilania pilota (7). Do układu zasilania pilota (7)
mogą być podłączone również co najmniej jedno źródło światła (8),
korzystnie diody LED i/lub silnik wibracyjny (9).
(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 411553 (22) 2015 03 12
(51) A47K 3/28 (2006.01)
A47K 3/30 (2006.01)
A61H 33/00 (2006.01)
(71) FALACIŃSKI JAKUB, Warszawa;
KOWALIK WOJCIECH, Warszawa
(72) FALACIŃSKI JAKUB; KOWALIK WOJCIECH
(54) Kabina natryskowa
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kabina natryskowa przeznaczona do codziennej higieny ciała człowieka. Kabina natryskowa
zawierająca w podstawie pojemnik spełniający funkcję brodzika
oraz ekrany i szyny, po których przesuwają się ekrany, charakteryzuje się tym, że ma do pojemnika (1) zamocowaną kolumnę
nośną (2), w środku której zainstalowany jest ruchomy pierścień
natryskowy (3), wyposażony na całej swej długości w natryskowe
dysze (4). Ponadto, w kolumnie nośnej (2) zainstalowany jest panel (5) sterujący pracą prysznica, a w górnej jej części przytwierdzona jest prowadnica (6) w kształcie zbliżonym do pojemnika (1),
do której zamocowane są ekrany (7), służące do zabezpieczenia
rozpryskiwanej wody poza kabinę. W odmianie kabiny natryskowej dla osób niepełnosprawnych, na pojemniku (1) zamontowane
są szyny (9), po których przemieszcza się fotel (10), wyposażony
w pasy bezpieczeństwa (11) i podnośnik (12) z dźwignią (13) mechaniczną oraz dźwignią napędzaną elektrycznie, ponadto kabina wyposażona jest w pilot (14) podłączony do panelu sterującego (5) pracą prysznica.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411726 (22) 2015 03 24
(51) A61B 5/01 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
A61B 18/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) NOWAKOWSKI ANTONI; KACZMAREK MARIUSZ;
MODERHAK MATEUSZ; SIONDALSKI PIOTR
(54) Sposób i układ do oceny procesu gojenia ran
pooperacyjnych
(57) Układ do oceny procesu gojenia się rany pooperacyjnej składający się z kamery termograﬁcznej, układu pobudzenia termicznego oraz komputera nadrzędnego znamienny tym, że układ pobudzenia termicznego zimna (UWT) połączony jest poprzez układ
synchronizacji (US) rejestracji termogramów z kamerą termograﬁcz-
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ną (KT), do której przyłączony jest komputer nadrzędny (KN), przy
czym układ synchronizacji (US) rejestracji termogramów połączony
jest z układem wymuszenia termicznego zimna (UWT), do którego
przyłączony jest układ formowania wymuszenia termicznego zimna (UFWT). Przedmiotem wynalazku jest również sposób.
(2 zastrzeżenia)

Nr 20 (1115) 2016

A1 (21) 411628 (22) 2015 03 17
(51) A61B 17/17 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn-Kortowo
(72) ADAMIAK ZBIGNIEW; KALINOWSKI WIESŁAW;
ZHALNIAROVICH YAUHENI
(54) Przyrząd do repozycji guzowatości kości
piszczelowej zwłaszcza u zwierząt
(57) Ujawniono przyrząd do repozycji guzowatości kości piszczelowej, zwłaszcza u zwierząt, który składa się z urządzenia celującego i klatki, przy czym urządzenie celujące ma ramię (1), połączone
z jednej strony na stałe z dwutorową prowadnicą (2) dla wierteł,
a z drugiej strony jest połączone z klatką (3) do repozycji guzowatości, a klatka (3) do repozycji ma kształt stożka z dwoma otworami
górnym (4) i dolnym (5) dla wkrętów ortopedycznych.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411594 (22) 2015 03 12
(51) A61B 10/02 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
(71) SIWEK BOGDAN, Białogard
(72) SIWEK BOGDAN
(54) Zestaw do pobierania materiału biologicznego,
zwłaszcza cytologicznego i wirusologicznego
i sposób pobierania materiału biologicznego
za pomocą rzeczonego zestawu
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw do pobierania materiału biologicznego, zwłaszcza cytologicznego i wirusologicznego,
czy też mykologicznego oraz sposób pobierania materiału biologicznego za pomocą rzeczonego zestawu, który może być używany samodzielnie przez pacjentki lub też przez personel opiekujący
się pacjentkami o upośledzonej mobilności z powodu stanu zdrowia lub pobytu w zamkniętych zakładach opiekuńczych lub innych.
Zestaw składa się z obturatora, aplikatora i automatu (3), a obturator posiada korpus mający ogólny kształt cylindra zakończonego
obłą powierzchnią, z kolei aplikator posiada korpus mający ogólny
kształt obustronnie otwartego cylindra, a obudowa (11) automatu (3) wyposażona jest w przeponę (13) z otworem (14) przez który
przechodzi tłok (9) szczoteczki (8). Obudowa (11) automatu (3) posiada na wolnym końcu powierzchnię (17) łączącą do zamocowania pojemnika (18) transportowego. W pozycji leżącej do pochwy
wprowadzany jest aplikator nasunięty na obturator, następnie
obturator jest usuwany z aplikatora, a do aplikatura wprowadzany jest automat (3), po czym następuje naciśnięcie uchwytu (10)
tłoka (9) powodujące obrót tłoka (9) w otworze (14) przepony (13),
a w konsekwencji tego wprowadzenie obracającej się szczoteczki (8) w okolice szyjki macicy i pobranie na szczoteczkę (8) materiału
biologicznego. W dalszej kolejności następuje zwolnienie nacisku
uchwyt (10) tłoka (9), powodujące zwrotny obrót szczoteczki (8),
pobranie przez szczoteczkę (8) dodatkowego materiału biologicznego i wycofanie szczoteczki (8) do automatu (3), następnie aplikator (3) wraz z automatem (3) jest usuwany z pochwy, a szczoteczka (8) jest umieszczana w pojemniku (18) transportowym.
(30 zastrzeżeń)

A1 (21) 411689 (22) 2015 03 23
(51) A61F 2/02 (2006.01)
A61L 27/42 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) DOBRZAŃSKI LESZEK A.; DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ
ANNA; MALARA PIOTR; GAWEŁ TOMASZ;
DOBRZAŃSKI LECH; ACHTELIK ANNA
(54) Kompozyt wykonany z użyciem komputerowo
wspomaganych metod laserowych na implanty
twarzoczaszki oraz sposób jego wytwarzania
(57) Kompozyt charakteryzuje się tym, że składa się on ze scaﬀoldu metalowego lub ceramicznego o porowatej strukturze, który
ma ściśle określony kształt i wymiary geometryczne oraz otwarte
pory o ściśle określonym kształcie i wymiarach geometrycznych,
na którego powierzchnię, lub jej określone fragmenty, w sposób
trwały nanosi się warstwę powierzchniową będącą polimerem.
Sposób wytwarzania kompozytu polega na tym, że powszechnie
znanymi metodami, na podstawie wygenerowanego komputerowo trójwymiarowego wirtualnego modelu, wytwarza się metodą
selektywnego spiekania/topienia laserowego (SLS/SLM) rzeczywisty element, przy czym: na wejściu do systemu komputerowego
wprowadza się rzeczywiste dane konkretnego pacjenta dotyczące
kształtu i wymiarów geometrycznych ubytku twarzoczaszki; kształt
i wymiar porów scaﬀoldu dobiera się indywidualnie na potrzeby
konkretnego implantu; po obróbce powierzchniowej powierzchni
scaﬀoldu powszechnie znanymi metodami, pokrywa się ją w całości lub na określonych fragmentach, powszechnie znanymi metodami, warstwą polimeru; ﬁnalnie wykonuje się na zlecenie implanty
twarzoczaszki, korzystnie podniebienia lub jego fragmentów, idealnie dopasowane do ubytku kości i tkanek miękkich występujących
u konkretnego pacjenta.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411684 (22) 2015 03 20
(51) A61G 5/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) PROCHOR PIOTR; BORKOWSKI PIOTR;
IGNATIUK KATARZYNA; LIPOWICZ PAWEŁ;
DZIEMIANOWICZ MARCIN
(54) Wózek inwalidzki dla psa po amputacji kończyny
(57) Ujawniono wózek inwalidzki dla psa po amputacji kończyny,
którego konstrukcja umożliwia jego dopasowanie w trzech płaszczy-
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znach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Rama (1) połączona jest
z ramą boczną (2) przez dwuczęściowe obejmy zaciskowe (3). Zaciśnięcie otrzymywane jest przez połączenie śrubowe z użyciem śrub,
podkładek i nakrętek. Możliwe jest dowolne dopasowanie miejsca
zacisku obejm zaciskowych (3) na całej długości ramy głównej (1).
(5 zastrzeżeń)
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(54) Stacjonarny symulator chodu
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest stacjonarny symulator chodu,
służący do wykonywania w pozycji pionowej ćwiczeń mających
na celu rehabilitację osób z upośledzeniem kończyn dolnych.
Stacjonarny symulator chodu składa się z podstawy (1), do której
przymocowany jest wspornik (2), w którym zamocowany jest obrotowy mimośród (3), napędzany silnikiem (4). Napęd z silnika (4)
jest przekazywany na mimośród (3) poprzez przekładnię pasową (20). Wodzik (5) mimośrodu (3) jest osadzony na końcu ramienia
głównego (6), połączonego drugim końcem sworzniem (7) z dźwignią (9), zamocowaną obrotowo na sworzniu (8) we wsporniku (2).
Na drugim końcu dźwigni (9) obrotowo na sworzniu (10) jest zawieszony uchwyt kolanowy (13) z dźwigarem (11) z zamocowaną
u dołu platformą (12) na stopy. Na drugim końcu uchwytu kolanowego (13), na sworzniu (14) jest zamocowane obrotowo cięgno
podudzia (15), drugim końcem obrotowo na sworzniu (18) połączone z końcem wahacza. Wahacz na sworzniu (19) jest połączony obrotowo z dźwignią wychyłu (17), suwliwie osadzoną na wodziku (5)
mimośrodu (3). Układy napędowe dla lewej strony i prawej strony
pacjenta są zamontowane po obu stronach wspornika (2) i są przesunięte w stosunku do siebie o 180°.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411622 (22) 2015 03 17
(51) A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/14 (2006.01)
(71) KORDYL GRZEGORZ GK INNOWACJE, Nowy Bedoń
(72) KORDYL GRZEGORZ
(54) Urządzenie do podnoszenia osoby siedzącej
na wózku inwalidzkim
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do podnoszenia
osoby siedzącej na wózku inwalidzkim i stawiania jej w pozycji
pionowej i odwrotnie - do ułatwienia niepełnosprawnej ruchowo osobie stojącej, przejście do pozycji siedzącej. Urządzenie ma
podstawę (1), wyposażoną z jednej strony w kółka jezdne (2). Z drugiej strony podstawa posiada platformę (3), z którą podstawa (1)
jest połączona suwliwie za pomocą poziomych prowadnic (10).
W górnej części podstawy (1) na sworzniach (13 i 14) jest obrotowo
zamocowany równoległoboczny układ ramion głównych (4) i ramion pomocniczych (5). Na górnych końcach ramion głównych (4)
i ramion pomocniczych (5) zamocowany jest obrotowo wspornik
piersiowy (6) z kamizelką (7), która służy do przypinania osoby
niepełnosprawnej klatką piersiową do urządzenia. Ramiona główne (4) posiadają u dołu dźwignie napędowe (4a) ze sworzniami (8)
na końcach, którymi to sworzniami (8) są połączone z ruchomym
końcem siłowników (11), stanowiących napęd układu podnoszenia.
Sworznie (8) są osadzone suwliwie w kanałach (12), wykonanych
w uchwytach (9) poziomej platformy (3). Siłowniki (11) drugim końcem są osadzone w podstawie (1).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411640 (22) 2015 03 18
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
(71) KORDYL GRZEGORZ GK INNOWACJE, Nowy Bedoń
(72) KORDYL GRZEGORZ

A1 (21) 411655 (22) 2015 03 21
(51) A61H 31/00 (2006.01)
A61H 37/00 (2006.01)
A61G 7/075 (2006.01)
(71) TRUSZEWSKI ZENON, Warszawa;
SOBCZAK JACEK, Warszawa;
WRZOSEK ZENON, Warszawa
(72) TRUSZEWSKI ZENON; SOBCZAK JACEK;
WRZOSEK ZENON
(54) Podpórka ratunkowa pod kończyny dolne
(57) Przedmiotem wynalazku jest podpórka pod kończyny dolne,
zawierająca trzy ramiona, które rozchodzą się promieniowo z punktu centralnego, przy czym ramiona mają postać prostopadłościanów o różnej długości, a stosunek wysokości podpórki stojącej płasko na dwóch ramionach do sumy wszystkich wysokości podpórki
zawiera się w przedziale od 0,27 do 0,38, a wysokość podpórki jest
jedną z trzech różnych wartości w zależności od ułożenia i zawiera
się w przedziale od 23 cm do 48 cm.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 411751 (22) 2015 03 25
(51) A61K 31/496 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
(71) VIPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki
(72) GŁUCH MARCIN; WIERZCHUCKA KATARZYNA;
NOWAK MARIUSZ; ZAŁĘSKA GRAŻYNA
(54) Sposób wytwarzania tabletki zawierającej
aripiprazol
(57) Sposób wytwarzania tabletek o niemodyﬁkowanym uwalnianiu zawierających aripiprazol w higroskopijnej konwencjonalnej odmianie krystalicznej typu 1 polega na tym, że proces prowadzi się w następujących etapach: Etap I: miesza się aripiprazol
z 40% wagowych - 70% wagowych wypełniacza A i miesza; Etap II:
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do mieszaniny proszków z etapu I dodaje się pozostałą część wypełniacza A i wypełniacz B i miesza; Etap III: do mieszaniny proszków
z etapu II dodaje się substancję rozsadzającą i substancję wiążącą
i miesza; Etap IV: do części mieszaniny proszków z etapu III dodaje
się substancję przeciwzbrylającą i ewentualnie barwnik i miesza
i łączy z pozostałą częścią mieszaniny z etapu III; Etap V: do części mieszaniny proszków z etapu IV dodaje się środek poślizgowy,
miesza i łączy z pozostałą częścią mieszanki z etapu IV a następnie otrzymaną mieszaninę poddaje się procesowi tabletkowania
w znany sposób.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411634 (22) 2015 03 18
(51) A61K 31/519 (2006.01)
A61K 31/19 (2006.01)
(71) SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72) WYPYCH JAROSŁAW; PAKIEŁA-RAJTKOWSKA ANETA
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca kwas
foliowy oraz sól wapniową kwasu L-5-metylotetrahy-drofoliowegooraz jej zastosowanie
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceutyczna
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A1 (21) 411607 (22) 2015 03 16
(51) A62B 33/00 (2006.01)
A62B 29/00 (2006.01)
(71) AEROSIZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(72) WIECZOREK WOJCIECH; WIECZOREK ANDRZEJ
(54) Urządzenie ratunkowe z poduszką lawinową
(57) Urządzenie ratunkowe jest wyposażone w hybrydową składaną poduszkę (1) lawinową, zawierającą co najmniej jedną komorę zewnętrzną-gazową, otaczającą co najmniej jedną komorę
wewnętrzną-powietrzną. Komora zewnętrzna stanowi pneumatyczny szkielet nośny poduszki (1), połączony z co najmniej jednym
nabojem (6) ze sprężonym gazem poprzez zawór (5) wyzwalający.
Komora wewnętrzna-powietrzna ma co najmniej jeden zawór (7)
zwrotny, zasysający powietrze z otoczenia. Złożona poduszka (1)
jest umieszczona w kieszeni plecaka albo w pokrowcu (2) z szelkami (3), połączonymi z zapinanym pasem (4), stanowiąc kamizelkę.
(5 zastrzeżeń)

zawierająca kombinację składników czynnych, charakteryzująca się
tym, że jako składniki czynne zawiera kwas foliowy i sól wapniową
kwasu L-5-metylotetrahydrofoliowego do stosowania w proﬁlaktyce wad cewy nerwowej u płodu oraz w niedoborach folianów
i kwasu foliowego w anemii i niedoborach żelaza.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411635 (22) 2015 03 18
(51) A61K 31/519 (2006.01)
A61K 31/19 (2006.01)
(71) SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72) WYPYCH JAROSŁAW; PAKIEŁA-RAJTKOWSKA ANETA
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca
kwas foliowy oraz sól glukozaminową
kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego
oraz jej zastosowanie
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceutyczna
zawierająca terapeutycznie skuteczną ilość kwasu foliowego oraz
sól glukozaminową kwasu metylotetrahydrofoliowego do stosowania w proﬁlaktyce wad cewy nerwowej u płodu oraz w niedoborach folianów i kwasu foliowego w anemii i niedoborach żelaza.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411734 (22) 2015 03 24
(51) A61K 35/10 (2015.01)
A61K 36/81 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/8965 (2006.01)
A23L 1/30 (2006.01)
(71) FISHER FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72)
(54) Kompozycja ziół i Mumio
(57) Ujawniono kompozycję ziół i Mumio zwłaszcza do stosowania w suplementach diety, dietetycznych środkach spożywczych
oraz wyrobach medycznych. Procentowe określenie kompozycji:
Ashwagandha (Withania ashwagandha radix) 27%, Bazylia azjatycka (Ocimi Sancti folium) 27%, Agrest indyjski (Emblicae oﬃcinale
fructus) 27%, Szparag groniasty (Asparagi racemosi rhizomae) 9,5%,
Shilajit (Mumio) 9,5%.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411595 (22) 2015 03 15
(51) A62B 99/00 (2009.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) GÓRECKI PAWEŁ
(54) Wybijak do szyb
(57) Wybijak ma iglicę (1) osadzoną we wnętrzu korpusu (2),
śrubową sprężynę główną (3) ulokowaną w korpusie (2) oraz mechanizm napinająco-spustowy. Korpus (2) ma postać zasklepionej
jednostronnie rury o przekroju kołowym, iglica (1) ma na końcu
element oporowy (4) sprężyny głównej (3) i sprężyny pomocniczej (13). Mechanizm napinająco-spustowy stanowią: rurowa tuleja
spustowa (5) osadzona teleskopowo na korpusie (2), przelotowy
rowek prowadzący (7) w ściance tulei spustowej (5), sworzeń prowadzący (14) osadzony promieniowo w elemencie oporowym (4)
iglicy (1), powierzchnia zapadkowa (11) na zewnętrznej powierzchni korpusu (2), przelotowy rowek prowadzący (12) w ściance korpusu (12) oraz sworzeń zapadkowy (9). Sprężyna pomocnicza (13)
otacza iglicę (1), sworzeń prowadzący (14) przechodzi przez rowek
prowadzący (12) korpusu (2) i rowek prowadzący (7) tulei spustowej (5). Sworzeń zapadkowy (9) współpracuje z wycięciem zapadkowym (11) korpusu (2) i osadzony jest suwliwie w promieniowym
otworze (8) bocznej ścianki tulei spustowej (5) oraz podparty jest
od zewnątrz sprężyną płaską (10).
(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 411676 (22) 2015 03 20
(51) A62C 27/00 (2006.01)
A62C 3/00 (2006.01)
(71) JAKUBOWSKA IRENA PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE JAMAR, Police
(72) OPERACZ WIESŁAW
(54) Agregat pożarniczy, samojezdny, zwłaszcza
do prowadzenia akcji gaśniczych w warunkach
szczególnego zagrożenia
(57) Agregat pożarniczy zawierający ramę nośną (11) wyposażoną
w zaczep (10) umieszczony na ramie nośnej (11) co najmniej jeden
zbiornik (1) środka gaśniczego w którym zbiornik (1) środka gaśniczego wyposażony jest w absorber pary wodnej (2), stabilizator ciśnienia roboczego i przyłączone poprzez armaturę przyłączeniową
działko (3), wyposażone korzystnie w prądownicę, a także układ
napędowy (8) oraz korzystnie zwijadło (7) linii szybkiego natarcia,
jaka to linia poprzez układ zaworów przyłączona jest do zbiornika
środka gaśniczego (1), układ napędowy, jak też aktywne elementy
armatury, w szczególności elektrozawory przyłączone są do układu sterowania wyposażonego w zdalnie sterowany układ kontroli,
a zbiornik (1) środka gaśniczego połączony jest z co najmniej jednym zbiornikiem gazu wypychającego, azotu i wyposażony jest
w co najmniej jeden zawór bezpieczeństwa.
(23 zastrzeżenia)
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du (3f), uchwyt regulowany dla ręki prawej (3i), uchwyt regulowany
dla ręki lewej (3j), sygnalizator dotykowy maksymalnego uniesienia
ramienia przyrządu prawego do góry (3k), sygnalizator dotykowy
maksymalnego uniesienia ramienia przyrządu lewego do góry (3l),
puﬁk pod plecy (3m), pas stabilizujący pozycję ciała (3n), system linowo - bloczkowy (3o), przesuwny drążek, poprzeczkę stabilizującą
ramiona przyrządu; czwarty przyrząd pn. „zębatkowa wspinaczka”,
wyposażony w: statyw suwnicy stabilizującej przyrząd z uchwytami
mocującymi, koło zębate napędowe małe, koło zębate napędowe
pośrednie małe, koło zębate napędowe duże, koło zębate napędowe małe sprzężone z listwą zębatą, listwę zębatą, ramię obrotowe
prawe, ramię obrotowe lewe, uchwyt cylindryczny prawy i lewy,
uchwyt gałkowy obrotowy prawy i lewy mechanizm wyłączający
koło zębate napędzające małe i stabilizujący położenie rotora regulator ustawienia uchwytu dla ręki.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411566 (22) 2015 03 13
(51) A63F 9/08 (2006.01)
(71) ŁOKASTO ANATOL, Warszawa
(72) ŁOKASTO ANATOL
(54) Układanka kombinacyjna
(57) Przedmiotem rozwiązania jest układanka kombinacyjna, przeA1 (21) 411722 (22) 2015 03 23
(51) A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
A63B 23/14 (2006.01)
(71) ORZECH JANUSZ, Tarnów
(72) ORZECH JANUSZ
(54) Zestaw przyrządów do ćwiczeń czynnych kończyn
górnych
(57) Istota techniczna rozwiązania, polega na tym, że zestaw zawiera cztery przyrządy do ćwiczeń czynnych kończyny górnej,
w jej uniesieniu i unoszeniu do góry, w tym przyrząd pn. „mała
karuzela” wyposażony w: podstawę przyrządu, statyw z regulacją
wysokości ustawienia głowicy zabiegowej, głowicę zabiegową obrotową z siedmioma stanowiskami do ćwiczeń czynnych ręki: zestaw 10 spinaczy, „duża gruszka”, „mała gruszka”, walcowy uchwyt,
gałka wielopalcowa, pokrętło, stanowisko do ćwiczeń nawracania
i odwracania przedramienia, stabilizator ustawienia głowicy zabiegowej, dysk maskujący; drugi przyrząd pn. „puzon” wyposażony
w: dysk podstawowy, dysk obrotowy tapicerowany, prowadnicę
uchwytu dla ręki, uchwyt dla ręki obrotowy i przesuwny, łuk stabilizujący prowadnicę (w granicach po 90° w prawo i w lewo) i pas
stabilizujący pozycję ciała; trzeci przyrząd pn. „przenoszenie i unoszenie kończyn górnych”, wyposażony w: statyw prawego ramienia
przyrządu (3a), statyw lewego ramienia przyrządu (3b), płytę mocowania prawego statywu przyrządu, górną i dolną, z drewnianymi
klockami odsuwającymi statywy od ściany (3c), płytę mocowania
lewego statywu przyrządu, górną i dolną, z drewnianymi klockami
odsuwającymi statywy od ściany (3d), głowicę obrotową prawego
ramienia przyrządu (3e), głowicę obrotową lewego ramienia przyrządu (3f), ramię prawego przyrządu (3g), ramię lewego przyrzą-

strzenna, która daje dużo możliwości aranżacyjnych, poprzez dobór
liczby i postaci elementów przesuwnych. Istota układanki, zawierającej w korpusie przesuwne elementy, polega na tym, że korpus (1) ma
postać dwóch współosiowych pierścieni: zewnętrznego (2) i wewnętrznego (3). Pierścienie są przecięte płaszczyzną osiową na dwa
ruchome półpierścienie zewnętrzne i dwa ruchome półpierścienie wewnętrzne, zakończone podstawami (4 i 5), równoległymi
do osiowej płaszczyzny przecięcia. Podstawami stykają się ze sobą
i są ze sobą złączone w sposób umożliwiający ich wzajemny obrót.
W każdym z półpierścieni zewnętrznych znajduje się bieżnia zewnętrzna (8), zaś w każdym z półpierścieni wewnętrznych znajduje
się bieżnia wewnętrzna (7), a pomiędzy obu bieżniami znajdują się
elementy przesuwne (9). W obu podstawach, w miejscu usytuowania bieżni, wykonane są otwory przelotowe (10 i 11) dla elementów
przesuwnych. Elementami przesuwnymi są kulki.
(2 zastrzeżenia)
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DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

A1 (21) 411620 (22) 2015 03 16
(51) B01D 3/02 (2006.01)
(71) STRÓŻYŃSKI BARTŁOMIEJ FIRMA BOLECKI, Kęty
(72) STRÓŻYŃSKI BARTŁOMIEJ
(54) Pompa perystaltyczna oraz sposób sterowania
pompą perystaltyczną zwłaszcza dla kolumn
destylacyjnych
(57) Pompa perystaltyczna, zwłaszcza dla kolumn destylacyjnych,
wyposażona w skraplacz, chłodnicę oraz kolanka, charakteryzuje
się tym, że korpus skraplacza (Ks) ponad złączem (Z) połączony
jest z jednej strony z pompą regulacji pary (VM), natomiast pompa
regulacji pary (VM) połączona jest poprzez kolanko (Ko) z chłodnicą (Ch), ponadto korpus skraplacza (Ks) połączony jest z drugiej
strony, także ponad złączem (2) z pompą regulacji cieczy (LM),
przy czym dolna część korpusu skraplacza (Ks) zakończona jest złączem (Z), za pomocą którego korpus skraplacza (Ks) połączony jest
z korpusem kolumny (Kk), przy czym korpus kolumny (Kk) w dolnej
części także zakończony jest złączem (Z), za pomocą którego korpus kolumny (Kk) połączony jest z korpusem zespołu grzałek (Kzg),
przy czym korpus zespołu grzałek (Kzg) wyposażony jest w zespół
grzałek (Zg). Sposób sterowania pompy perystaltycznej, zwłaszcza
dla kolumn destylacyjnych, wykorzystującej skraplacz, kolanka oraz
chłodnicę, polega na tym, że w pierwszym etapie zmienia się wydajność pompy regulacji cieczy (LM) w oparciu o wprowadzone
sekwencje, które przypisuje się kolejnym etapom pracy kolumny
destylacyjnej, w drugim etapie pompa regulacji pary (VM) odbiera
parę z dolnej części korpusu skraplacza (Ks), przy czym wydajność
pompy regulacji pary (VM) zmienia się za pomocą algorytmu PID,
gdzie sygnałem wejściowym do pompy regulacji (VM), otrzymanym ze sterownika (S) jest odchyłka temperatury, którą w kolejnym
etapie sczytuje się z czujnika (Cz) umieszczonego na zewnętrznej powierzchni korpusu kolumny (Kk), w kolejnym etapie para
z pompy regulacji pary (VM) kierowana jest poprzez kolanko (Ko)
do chłodnicy (Ch).
(17 zastrzeżeń)
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(54) Układ do wychwytu CO2 ze spalin z procesu
tlenowego spalania paliw stałych w kotłach
fluidalnych z warstwą cyrkulacyjną
(57) Układ pozwala na uzyskanie dwutlenku węgla CO2 o wyso-

kiej czystości do 99,99% ze spalin z procesu tlenowego spalania
paliw stałych w palenisku ﬂuidalnym z warstwą cyrkulacyjną. Spaliny oraz materiał warstwy opuszczające palenisko ﬂuidalne (1) kierowane są do układu nawrotu (2), którym materiał zawracany jest
do paleniska (1), natomiast spaliny z układu nawrotu (2) kierowane
są do urządzenia odpylającego (3). Wylot spalin (4) z urządzenia
odpylającego (3) połączony jest z komorą mieszania (5) gazu ﬂuidyzująco-utleniającego i jednocześnie z zespołem przygotowania
spalin (6), skąd traﬁają do zespołu adsorpcyjnego wychwytu dwutlenku węgla CO2 (7).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411562 (22) 2015 03 13
(51) B01D 53/86 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
B01J 21/04 (2006.01)
B01J 37/025 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
(71) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy;
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) WILK MARCIN; INGER MAREK; RUSZAK MONIKA;
SARAMOK MAGDALENA; KOWALIK PAWEŁ;
ANTONIAK-JURAK KATARZYNA; SOJKA ZBIGNIEW;
KOTARBA ANDRZEJ; GRZYBEK GABRIELA;
STELMACHOWSKI PAWEŁ; GUDYKA SYLWIA;
INDYKA PAULINA
(54) Nośnikowy katalizator do redukcji emisji tlenku
azotu (I) zwłaszcza z instalacji kwasu azotowego
oraz sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest nośnikowy katalizator do redukcji emisji tlenku azotu (I), zwłaszcza z instalacji kwasu azotowego
oraz innych źródeł gazów emitowanych do atmosfery oraz sposób
jego wytwarzania. Sposób wytwarzania katalizatora charakteryzuje
się tym, że zawiera fazę aktywną o strukturze spinelu złożoną z tlenku kobaltu i tlenku cynku w proporcjach 4 – 8 : 1 wag., w przeliczeniu na proste tlenki Co3O4 : ZnO oraz promotor alkaliczny w postaci potasu w proporcji 50 – 120 : 1 wag, w odniesieniu do Co3O4,
naniesione na uformowany nośnik złożony z α - AL2O3, przy czym
ilość fazy aktywnej stanowi 1 - 25% wag. a korzystnie 5 - 20% wag.
katalizatora.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411669 (22) 2015 03 20
(51) B01D 53/62 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(72) NOWAK WOJCIECH; CZAKIERT TOMASZ;
MAJCHRZAK-KUCĘBA IZABELA;
WAWRZYŃCZAK DARIUSZ

A1 (21) 411701 (22) 2015 03 23
(51) B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/52 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
(71) LEŃSKI WITOLD, Krosno; MIARA ZBIGNIEW, Dankowice
(72) LEŃSKI WITOLD; MIARA ZBIGNIEW
(54) Sposób oczyszczania gazu ziemnego
od siarkowodoru oraz preparat do tego sposobu
(57) Sposób oczyszczania gazu ziemnego od siarkowodoru polegający na: absorpcji siarkowodoru przez roztwór roboczy zawie-
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rający wersenowe chelaty metali, utlenieniu jonów siarki do siarki
elementarnej, regeneracji roztworu roboczego oddzieleniu siarki
od roztworu roboczego, charakteryzuje się tym, że na etapie regeneracji do roztworu roboczego dodaje się preparat w ilości od 0,1
do 100% wagowych stechiometrycznej dawki wapnia lub magnezu wynikającej ze stężenia jonów szczawianowych w roztworze roboczym. Preparat zawiera organiczne i/lub nieorganiczne związki
wapnia lub magnezu uwalniające odpowiednio jony wapnia lub
magnezu w kontakcie z wodą lub roztworem kwasu lub mieszaniny
tych związków ze związkami ułatwiającymi uwalnianie jonów wapnia lub magnezu, przy czym stosunek wagowy składników w tych
mieszaninach wynosi odpowiednio wagowo od 0,1:4,0 do 4,0:0,1.
(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 411554 (22) 2015 03 13
(51) B01J 23/38 (2006.01)
B01J 31/06 (2006.01)
C08G 2/06 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa
(72) ANDRYSZEWSKI TOMASZ; IWAN MICHALINA;
SĘK JAKUB; FIAŁKOWSKI MARCIN; HOŁYST ROBERT
(54) Nowy sposób wytwarzania stałych
nanokompozytów metali szlachetnych z matrycą
polimerową o właściwościach katalitycznych
(57) Wynalazek ujawnia nową metodę wytwarzania stałych nanokompozytów metali szlachetnych z matrycą polimerową o właściwościach katalitycznych, w których centrami aktywnymi są metale
takie jak: srebro, złoto, platyna i pallad, występujące w postaci nanocząstek związanych powierzchniowo lub w całej objętości matrycy, których zawartość może być dowolnie zmieniana w szerokim
zakresie stężeń, syntezę nanocząstek metali szlachetnych, po czym
powierzchnię otrzymanych nanocząstek metali szlachetnych pokrywa się ligandami tioalkiloamoniowymi, w postaci chlorowodorków, w środowisku kwaśnym. Następnie pokryte ligandami nanocząstki metali szlachetnych łączy się chemicznie w temperaturze
pokojowej lub w podwyższonej (70 - 85°C), poprzez bezpośrednie
ich zmieszanie w roztworze wodnym albo z nierozpuszczalnymi
w wodzie policukrami, homo- lub kopolimerami, zawierającymi
w swojej strukturze układy bezwodnika kwasowego, ugrupowania
karboksylowe, karbonylowe, aldehydowe lub hydroksylowe, albo
też z rozpuszczalnymi w wodzie policukrami, polialkoholami jako
matrycą polimerową, z wytworzeniem zawierających nanocząstki
metaliczne na powierzchni lub w całej objętości nanokompozytów, które potem wydziela się.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411627 (22) 2015 03 17
(51) B02C 19/10 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn-Kortowo
(72) KRZEMIENIEWSKI MIROSŁAW; ZIELIŃSKI MARCIN;
DĘBOWSKI MARCIN; KRZEMIENIEWSKA KAROLINA
(54) Urządzenie do kondycjonowania biomasy
(57) Urządzenie do kondycjonowania biomasy charakteryzuje
się tym, że ma w osi zbiornika (1) umieszczony co najmniej jeden
obrotowy rotor (4), składający się z dwóch różnych sekcji w liczbie
od paru do kilkunastu sztuk, z których pierwszą sekcję (6) stanowią
noże w postaci pierścieni oddalonych od siebie od 50 mm do 500
mm, a druga sekcja (7) to zbiór komór reakcji w postaci otwartych
z jednej strony pojemników ułożonych na obwodzie rotora (4)
w liczbie od 10 do 150 sztuk, których powierzchnia od wewnątrz
pokryta jest tlenkiem tytanu i ma zamontowany przetwornik piezoelektryczny połączony z generatorem w postaci lampy UV lub
elektrod, a na zewnętrznej stronie pojemników przytwierdzone
są stałe magnesy.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411659 (22) 2015 03 19
(51) B09B 3/00 (2006.01)
B01J 8/18 (2006.01)
(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) ŁĄCZNY MARIAN JACEK; GOGOLA KRZYSZTOF;
ŚWINDER HENRYK; JANOSZEK TOMASZ;
BAJERSKI ANDRZEJ; IWASZENKO SEBASTIAN
(54) Układ do przetwarzania popiołów lotnych
z energetycznego wykorzystania paliw kopalnych
(57) Układ do przetwarzania popiołów lotnych z energetycznego
wykorzystania stosowanych w przemyśle energetycznym zawiera
podajnik popiołu (8), który łączy zbiornik popiołu energetycznego
wykorzystania paliw kopalnych (2) i reaktor (1) w jego dolnej części powyżej dysz (13), przy czym podajnik zaopatrzony jest w zraszacz (9). Do reaktora (1), na poziomie powyżej dysz (13) wprowadzony jest podajnik materiału inertnego (7), natomiast u wylotu
reaktora znajduje się podajnik (6) połączony ze zbiornikiem produktu (5) i/lub zbiornikami materiału inertnego (3 i 4). Układ zaopatrzony jest w system recyrkulacji płynu reakcyjnego (10), którego
elementami są ﬁltr (12), dozownik (11) i dysze (13).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411733 (22) 2015 03 24
(51) B22D 21/04 (2006.01)
B22C 9/04 (2006.01)
C22C 49/00 (2006.01)
C22C 49/04 (2006.01)
(71) THONI ALUTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola
(72) THONII LOTHAR RUDOLF, CH
(54) Sposób wytwarzania odlewów ze stopów lekkich
zbrojonych strefowo elementami metalowymi
w formie wtopek, zwłaszcza w formach piaskowych
i trwałych
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania odlewów
ze stopów lekkich o znacznych gabarytach, zbrojonych strefowo
elementami metalowymi w formie wtopek, zwłaszcza w formach
piaskowych i trwałych. Sposób wytwarzania odlewów ze stopów
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lekkich zbrojonych strefowo elementami metalowymi wzmacniającymi w formie wtopek zwłaszcza w formach piaskowych i trwałych charakteryzuje się tym, że elementy metalowe wzmacniające
odlew w formie wtopek (2) w odlewniczej formie (3) piaskowej
montuje się najkorzystniej na podziale formy (3) i w odległości
korzystnie nie mniejszej niż 3 mm od powierzchni wewnętrznej
jak i zewnętrznej odlewu na podparciu (4) typu „szpilkowego” lub
i „koszyczkowego” o główce w zależności od kształtu wtopki (2),
po uprzednim przygotowaniu powierzchni zewnętrznych wtopki (2) w znany sposób celem zwiększenia adhezyjności powierzchni. Przy czym korzystnie, wtopki (2) osadza się z zastosowaniem dodatkowych rdzeni (5), w których zostają zaformowane przedłużone
końce wtopki (2), a tak przygotowane i zamontowane wtopki (2)
w odlewie podlegają podgrzaniu do temperatury maks. 600°C
w celu korzystnego, dodatkowego zwiększenia adhezyjności powierzchni podczas zalania formy (3) stopem lekkim, aluminium.
(4 zastrzeżenia)

ru H2 lub w atmosferze zdysocjowanego amoniaku, czyli w mieszaninie H2 + N2, o podstawowym składzie 75% obj. H2 + 25% obj. N2.
Podczas wyżarzania w temperaturach od 800 do 1100°C następuje
redukcja renianu(VII) heksaaminakobaltu(III) wodorem, poprzez
jego wyżarzanie w atmosferze redukującej zdysocjowanego amoniaku lub wodoru.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411663 (22) 2015 03 19
(51) B22F 9/22 (2006.01)
C22C 27/00 (2006.01)
(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa;
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH,
Gliwice; ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(72) MAJEWSKI TOMASZ; MICHAŁOWSKI JERZY;
PIĘTASZEWSKI JAN; LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA;
BENKE GRZEGORZ; DUBRAWSKI MAREK;
CHMIELARZ ANDRZEJ; KOPYTO DOROTA
(54) Sposób wytwarzania proszku ren-nikiel
z zastosowaniem renianu (VII) tetraaminaniklu (II)
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania proszku

metalicznego wolfram-kobalt z wolframianu(VI) kobaltu(II). Sposób
polega na wyżarzaniu wolframianu(VI) kobaltu (II) w atmosferze
czystego wodoru H2 lub w atmosferze zdysocjowanego amoniaku,
czyli w mieszaninie H2 + N2, o podstawowym składzie 75% obj. H2 +
25% obj. N2. Podczas wyżarzania w temperaturze od 900 do 1100°C
następuje redukcja wolframianu(VI) kobaltu(II) wodorem.
(2 zastrzeżenia)

stopowego ren-nikiel z renianu(VII) tetraaminaniklu (II). Sposób polega na wyżarzaniu renianu(VII) tetraaminaniklu (II) w atmosferze
czystego wodoru – H2 lub w atmosferze zdysocjowanego amoniaku czyli w mieszaninie H2 + N2, o podstawowym składzie 75%
obj. H2 + 25% obj. N2. Podczas wyżarzania w temperaturach od 700
do 1000°C następuje redukcja renianu(VII) tetraaminaniklu(II) wodorem.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411664 (22) 2015 03 19
(51) B22F 9/22 (2006.01)
C22C 27/00 (2006.01)
(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa;
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice;
ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ INNOVATOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(72) MAJEWSKI TOMASZ; MICHAŁOWSKI JERZY;
PIĘTASZEWSKI JAN; LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA;
BENKE GRZEGORZ; DUBRAWSKI MAREK;
CHMIELARZ ANDRZEJ
(54) Sposób wytwarzania proszku stopowego renkobalt z renianu (VII) heksaaminakobaltu (III)
(57) Rozwiązanie dotyczy sposobu wytwarzania proszku Re-Co
z renianu(VII) heksaaminakobaltu(III) w atmosferze czystego wodo-

A1 (21) 411665 (22) 2015 03 19
(51) B22F 9/22 (2006.01)
C22C 27/04 (2006.01)
C22C 19/07 (2006.01)
(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa;
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; ZAKŁAD
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ INNOVATOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(72) MAJEWSKI TOMASZ; MICHAŁOWSKI JERZY;
PIĘTASZEWSKI JAN; LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA;
BENKE GRZEGORZ; DUBRAWSKI MAREK;
CHMIELARZ ANDRZEJ; KOPYTO DOROTA
(54) Sposób wytwarzania proszku wolfram-kobalt
z zastosowaniem wolframianu (VI) kobaltu (II)
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania proszku

A1 (21) 411688 (22) 2015 03 23
(51) B24D 3/06 (2006.01)
B24D 3/14 (2006.01)
B24D 3/34 (2006.01)
C22C 9/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA, Kraków
(72) BĄCZEK ELŻBIETA; STANIEWICZ-BRUDNIK BARBARA;
WILK WŁODZIMIERZ; SZAŁAŚ FRANCISZEK; BĄBKA JAN
(54) Spoiwo hybrydowe do narzędzi ściernych
(57) Spoiwo hybrydowe do narzędzi ściernych supertwardych,
zwłaszcza ściernic diamentowych, w postaci mieszaniny proszku
miedzi i cyny, charakteryzuje się tym, że zawiera dewitryﬁkat szkła
układu wieloskładnikowego w ilości od 0,05 do 4% wag.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411596 (22) 2015 03 15
(51) B25J 5/00 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) LUDWIŃSKI MAREK
(54) Robot mobilny
(57) Robot mobilny zawiera podwozie jezdne (3) z zespołem
napędowym, zespół wykonawczy (1) oraz zespół sterujący (2)
zespołem wykonawczym (1). Zespół wykonawczy (1) zamocowany jest na ruchomej zasadniczo prostokątnej płycie siodłowej (5),
która spoczywa na płycie bazowej (6) trwale połączonej z podwoziem jezdnym (3). Płyta bazowa (6) ma otwór (7), wokół którego
rozmieszczone są od góry podpory kulowe (8). Płyta siodłowa (5)
ma od dołu trzpień kształtowy (9) przechodzący przez otwór (7)
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w płycie bazowej (6). Poniżej płyty bazowej (6) znajduje się uchwyt
trójszczękowy (10) blokujący trzpień kształtowy (9) względem
podwozia jezdnego (3) na czas jazdy robota. Płyta siodłowa (5) ma
w czterech narożach poziome pryzmy, współpracujące z czterema
łapami ustalającymi stacji dokującej, jedną pryzmę pionową współpracującą z łapą naprowadzającą stacji dokującej oraz elektryczne
gniazdo zasilające i elektryczne gniazdo sygnałowe.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411598 (22) 2015 03 15
(51) B25J 5/02 (2006.01)
B25J 9/10 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) LUDWIŃSKI MAREK
(54) Robot mobilny
(57) Robot mobilny zawiera podwozie jezdne (3) z zespołem
napędowym, zespół wykonawczy (1) oraz zespół sterujący (2) zespołem wykonawczym (1). Pomiędzy zespołem wykonawczym (1)
a podwoziem jezdnym (3) znajduje się zespół pozycjonujący zawierający zasadniczo poziomą podstawę (5) z co najmniej trzema
podporami kulowymi (6), zamocowaną trwale do podwozia jezdnego (3) oraz paletę (7) spoczywającą na wspomnianych podporach kulowych (6). Do palety (7) przymocowany jest od góry zespół
wykonawczy (1) i zespół sterujący (2). Paleta (7) zaopatrzona jest
w elektryczne gniazdo zasilające, elektryczne gniazdo sygnałowe,
wózki (14) prowadzące paletę (6) po prowadnicach (12) stacji dekującej (11) stanowiska obróbczego oraz hak zabierakowy. Robot
wyposażony jest także w środki blokujące (8) ruch palety (7) względem podstawy (4) z podporami kulowymi (6).
(3 zastrzeżenia)
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określonej grubości plaster, w drugim etapie, który zaczyna się pod
koniec odcinania plastra, kosz (6) z umieszczoną kratką tnącą (7) zaczyna się poruszać w prowadnicach (5) jednocześnie w kierunku
ruchu noża (4), z taką samą jak on prędkością oraz w kierunku ku powierzchni noża (4) dociskając do niego kratkę tnącą (7) co powoduje krojenie w kostkę lub paski znajdującego się pomiędzy nożem (4)
a kratką tnącą (7) plastra materiału. Pozostały materiał spoczywa
w tym czasie na przeciwnej powierzchni noża (4). Po osiągnięciu
krańcowego położenia nóż (4) zaczyna się cofać w położenie wyjściowe, materiał przesuwa się z noża (4) na kratkę tnącą (7), która
wraz z koszem (6) również cofa się w położenie wyjściowe i cały
cykl zaczyna się od początku. Zmianę wielkości wykrajanych kostek
osiąga się przez wymianę kratki tnącej (7) na inną mającą oczka
o żądanej wielkości. Krajarka do owoców i warzyw do stosowania
tej metody składa się z zespołu prostoliniowych nawzajem równoległych prowadnic (1), w których porusza się nośnik narzędzi (3)
umożliwiający mocowanie narzędzia roboczego - płaskiego noża (4)
oraz poruszającego się wraz z nożem (4) popychacza (2). Poniżej
zespołu prowadnic (1) znajduje się zespół nawzajem równoległych
prowadnic (5), w których porusza się kosz (6) z umieszczoną w nim
wymienną kratką (7) tnącą warzywa w kostkę lub paski, kierunek
prowadnic (5) tworzy z kierunkiem prowadnic (2) kąt ostry 1 - 70°,
położenie wyjściowe kosza (6) można regulować za pomocą ogranicznika (9), ustawiając tym samym grubość wykrajanych kostek.
Powyżej prowadnic (1) znajduje się w zbiornik zasypowy (8) umożliwiający dostarczanie materiałów do krojenia.
(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 05 27

A1 (21) 411647 (22) 2015 03 19
(51) B27B 17/00 (2006.01)
B27B 21/00 (2006.01)
B27B 29/00 (2006.01)
(71) BOTWINIONEK MONIKA EMBE STAR, Starnice
(72) BOTWINIONEK MARCIN
(54) Stojak do cięcia, zwłaszcza drewna
(57) Ujawniono stojak do cięcia, zwłaszcza drewna. Charakteryzuje się on tym, że ma podstawę (1) z szyną oraz uchwyt (2) z suwakiem (8). Podstawa może mieć jedną szynę lub dwie. Uchwyt
właściwy ma kształt litery V lub litery U.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 411643 (22) 2015 03 18
(51) B26D 3/26 (2006.01)
B26D 3/18 (2006.01)
(71) CZOP JAN, Hrubieszów
(72) CZOP JAN
(54) Sposób krojenia owoców i warzyw oraz krajarka
do stosowania tego sposobu
(57) Nowa metoda krojenia owoców i warzyw w kostkę polega
na tym, że w pierwszym etapie poruszający się ruchem prostoliniowym postępowo - zwrotnym płaski nóż (4) ze spoczywającego
na nieruchomej w tym czasie kratce tnącej (7) materiału odcina

A1 (21) 411575 (22) 2015 03 13
(51) B28B 23/08 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
B29C 47/20 (2006.01)
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(71) AQUER MACIEJ DYBA, JAROSŁAW KRAM SPÓŁKA
JAWNA, Mikluszowice
(72) KRAM JAROSŁAW; DYBA MACIEJ
(54) Zespół odlewniczy kształtujący uszczelniającą
tuleje przepustową
(57) Zespół kształtujący tuleję przepustową, przeznaczoną
do uszczelniania przewodów instalacji kanalizacyjnych, głównie
prowadzonych przez przegrody budowlane obiektów mieszkalnych i użytkowych, odznacza się tym, że ma wielosegmentowy
pierścień (1) kształtowania wewnętrznego gniazda uszczelkowego (2) tulei przepustowej (3), zaopatrzony w wewnętrzny pierścień
osadczy (4), osadzony w tulei centrującej (5) wewnętrznej formy
centrującej (6) i dociskany tuleją dociskową (7), przy czym tuleja centrująca (5) i tuleja dociskowa (7) wyznaczając położenie wielosegmentowego pierścienia (1) mają zewnętrzną dzieloną formę odlewniczą, wyznaczającą zewnętrzny kształt (9) tulei przepustowej (3).
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 411637 (22) 2015 03 18
(51) B29C 70/00 (2006.01)
B29C 70/88 (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01)
B29C 33/02 (2006.01)
B29D 99/00 (2010.01)
C08L 63/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa; MIKKE
RAFAŁ DELTA, Warszawa; ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(72) BOCZKOWSKA ANNA; KUBIŚ MICHAŁ; CIECIERSKA
EWELINA; CHABERA PAULINA; WIŚNIEWSKI TOMASZ;
CZARNOCKI PIOTR; ŚWITKIEWICZ ROMAN;
FRĄCZEK WOJCIECH; MARJANOWSKI JĘDRZEJ;
MIKKE RAFAŁ; PAPIOREK ANDRZEJ
(54) Materiał kompozytowy o osnowie polimerowej
i sposób wytwarzania materiału kompozytowego
(57) Materiał kompozytowy na osnowie polimerowej modyﬁkowanej napełniaczami, z laminatu węglowo-epoksydowego, do wytwarzania foremnika, składa się z trzech warstw stanowiących samoistne
struktury kompozytowe, gdzie osnową każdej z warstw jest ten sam
poliepoksyd wytworzony z żywicy epoksydowej przeznaczonej
do wtrysku i/albo infuzji i/albo laminowania ręcznego i o podwyższonej temperaturze zeszklenia w zakresie 150 - 200°C. Warstwę
lica i spodu stanowi laminat węglowo-epoksydowy o stosunku
wagowym tkaniny węglowej do mieszanki żywicy epoksydowej
i utwardzacza od 1:1 do 1 ÷ 1,2, a warstwę środkową o dyfuzyjności
cieplnej w zakresie od 0,15 do 0,7 mm2/s stanowi osnowa poliepoksydowa z dodatkiem napełniacza, z zatopionymi przewodami
grzewczymi, zaś wyżej zdeﬁniowane warstwy są sklejone za pomo-
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cą nanokompozytowego spoiwa, którym jest ten sam poliepoksyd
z dodatkiem napełniacza. Zgłoszenie obejmuje także sposób wytwarzania kompozytu.
(26 zastrzeżeń)

A1 (21) 411605 (22) 2015 03 17
(51) B41J 2/085 (2006.01)
B41J 2/14 (2006.01)
B41J 2/04 (2006.01)
(71) JEUTÉ PIOTR, Warszawa
(72) JEUTÉ PIOTR
(54) Głowica drukująca
(57) Głowica drukująca zawiera zespół dyszowy posiadający
co najmniej dwie dysze. Każda z dysz jest połączona kanałem z odrębnym zbiornikiem cieczy do formowania kropli pierwotnych
cieczy przy końcówce dyszy. Pierwsza dysza jest przystosowana
do wystrzeliwania pierwszej kropli pierwotnej wzdłuż pierwszej
ścieżki, a druga dysza jest przystosowana do wystrzeliwania drugiej
kropli pierwotnej wzdłuż drugiej ścieżki, która nie jest ustawiona
w linii z pierwszą ścieżką. Głowica zawiera ponadto zestaw elektrod (141, 142) do zmiany toru lotu drugiej kropli pierwotnej (121 B)
na tor będący w linii z torem lotu pierwszej kropli pierwotnej (121 A)
przed miejscem połączenia lub w miejscu połączenia.
(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 411564 (22) 2015 03 13
(51) B42D 15/04 (2006.01)
G06F 17/40 (2006.01)
(71) RESPONDEK PAWEŁ, Częstochowa
(72) RESPONDEK PAWEŁ
(54) Formularz dla straży pożarnej do rejestrowania
danych w miejscu zdarzenia
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest formularz dla straży pożarnej
do rejestrowania szczegółowych danych w miejscu zdarzeń, między innymi dotyczących: wypadków komunikacyjnych, pożaru
oraz innych. Szczegółowe dane są rejestrowane na trzech drukach:
druku (1) do rejestrowania danych dotyczących wypadku komunikacyjnego, druku dotyczącego pożaru oraz druku dla pozostałych
zdarzeń. Druk (1) do rejestrowania danych związanych z wypadkiem
komunikacyjnym posiada trzy wydzielone obszary do nanoszenia
szczegółowych danych, z których pierwszy obszar (4) dotyczy informacji na temat pojazdów i posiada łączną liczbę osób uczestniczących w kolizji, drugi obszar (5) dotyczy osób poszkodowanych
pieszych, zaś trzeci obszar (6) informuje o zastosowanych środkach
gaśniczych i zaangażowanych w akcję służbach ratowniczych, przy
czym w pierwszym obszarze (4) miejsca wpisywanych danych do-
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tyczących osób, są odpowiednio umieszczone w pionowych kolumnach, z których każda kolumna kończy się od dołu rubryką (7)
na łączną sumę.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411680 (22) 2015 03 20
(51) B44C 3/02 (2006.01)
(71) ABA PAPIER INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(72) KAWKA ERNEST
(54) Urządzenie do lakierowania i nanoszenia farb
ozdobnych na spersonalizowaną kartkę papieru
(57) Urządzenie do lakierowania i nanoszenia farb ozdobnych
na spersonalizowaną kartkę papieru zawierające zestaw wałków
charakteryzuje się tym, że umiejscowione jest pomiędzy podajnikiem arkuszy dokumentu głównego (1), a kasetą falcującą (2) maszyny kopertującej (3) i posiada wałek lakierowany (4), który obraca
się wokół własnej osi i nabiera warstwę lakieru (5) znajdującego się
w wannie z lakierem (6), ponadto posiada wałek rozprowadzający (7), który obraca się wokół własnej osi i styka się z wałkiem lakierowanym (4) oraz styka się z wałkiem nanoszącym (8), przy czym
wałek nanoszący (8) także obraca się wokół własnej osi i styka się
z wałkiem dociskowym (9).
(2 zastrzeżenia)

wgłębienia (4) i/lub zastosowanie wykładziny (3) ze skonfekcjonowanej tkaniny technicznej.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 411597 (22) 2015 03 15
(51) B60L 11/18 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B25J 5/00 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) LUDWIŃSKI MAREK
(54) Układ dokujący robota mobilnego
(57) Układ zawiera robota (1) mającego podwozie jezdne (5) z zespołem napędowym i zespół wykonawczy (3), zaś stanowisko obróbcze wyposażone jest w stację dokującą (2). Zespół wykonawczy (3) zamocowany jest na ruchomej zasadniczo prostokątnej
płycie siodłowej (7), która spoczywa na płycie bazowej (8) trwale
połączonej z podwoziem jezdnym (5). Płyta bazowa (8) ma otwór,
wokół którego rozmieszczone są od góry podpory kulowe (10).
Płyta siodłowa (7) ma od dołu trzpień kształtowy (11) przechodzący przez otwór w płycie bazowej (8). Poniżej płyty bazowej (8)
znajduje się uchwyt trójszczękowy (12) blokujący trzpień kształtowy (11) względem podwozia jezdnego (5) na czas przemieszczania
się robota (1). Płyta siodłowa (7) ma w czterech narożach poziome
pryzmy, współpracujące z czterema łapami ustalającymi (17) stacji
dokującej (2), jedną pryzmę pionową (14) współpracującą z łapą
naprowadzającą (19) stacji dokującej (2) oraz elektryczne gniazdo
zasilające i elektryczne gniazdo sygnałowe. Stacja dokująca (2) wyposażona jest w jedną parę wysuwnych łap ustalających (17), jedną
parę wysuwnych łap dociskających, wysuwną łapę naprowadzającą (19) oraz zespół wtykowy, współpracujący z elektrycznymi
gniazdami robota.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411557 (22) 2015 03 12
(51) B60G 11/20 (2006.01)
F16F 1/38 (2006.01)
F16C 27/06 (2006.01)
(71) WĄSOWICZ WŁADYSŁAW JÓZEF, Poznań
(72) WĄSOWICZ WŁADYSŁAW JÓZEF
(54) Elastyczna obsada drążka stabilizatora drgań
w zawieszeniu pojazdów samochodowych oraz
sposób wytwarzania tej obsady
(57) Warstwa zewnętrzna (1) jest mikroporowatym elastomerem
poliuretanowym, dopasowanym kształtem do mocowania (7)
w konkretnym typie pojazdu samochodowego i po usieciowaniu w formie wulkanizacyjnej oraz uzyskaniu gęstości w zakresie
350 do 950 kg/m3 oraz zespoleniu z tuleją (2) posiada znaczne właściwości tłumienia drgań. Przy czym tuleja (2) stanowi gniazdo (6)
prowadzące drążek stabilizatora i jest wykonana z twardego elastomeru odpornego na uszkodzenia mechaniczne, w tym ścieranie
i jej odporność może być poprawiona przez smarowanie poprzez
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A1 (21) 411599 (22) 2015 03 15
(51) B60L 11/18 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B25J 5/02 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
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(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) LUDWIŃSKI MAREK
(54) Układ dokujący robota mobilnego
(57) Układ dotyczy robota mobilnego (1), zawierającego podwozie jezdne (5) z zespołem napędowym, zespół wykonawczy (3) oraz zespół sterujący (4) pracującego na stanowisku obróbczym wyposażonym w stację dekującą (2). Robot (1) zawiera
zespół pozycjonujący, który stanowi zasadniczo pozioma podstawa (7) z co najmniej trzema podporami kulowymi (8), zamocowana trwale do podwozia jezdnego (5), oraz paleta (9) spoczywająca
na wspomnianych podporach kulowych (8). Do palety (9) przymocowane są od góry zespół wykonawczy (3) i zespół sterujący (4) robota (1). Robot (1) wyposażony jest w środki blokujące (10)
ruch palety (9) względem podstawy (7) z podporami kulowymi (8). Paleta (9) zaopatrzona jest w elektryczne gniazdo zasilające,
elektryczne gniazdo sygnałowe, wózki (16), prowadzące paletę (9)
po prowadnicach (14) stacji dokującej (2) oraz w hak zabierakowy.
Stacja dokująca (2) wyposażona jest w dwie poziome szynowe
prowadnice (14), łańcuchowy mechanizm wciągający paletę (9)
na prowadnice (14) z zabierakiem oraz zespół wtykowy współpracujący z gniazdami elektrycznymi robota (1).
(3 zastrzeżenia)
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(54) Kołowe podwozie adaptacyjne
(57) Kołowe podwozie adaptacyjne, przeznaczone dla pojazdów
poruszających się po nierównym terenie, charakteryzuje się tym,
że składa się z ramy głównej (5) połączonej przegubem podłużnym (7) z ramą wahliwą (6), na końcach której znajduje się przegub
poprzeczny wózka (9) i wspornik wózka (4), zaś na obu końcach
wspornika wózka (4) znajdują się połączone przegubami podłużnymi (8) wsporniki kół (3) na końcach których zamontowane są obrotowo koła (2).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411690 (22) 2015 03 23
(51) B62D 55/30 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) MĘŻYK ARKADIUSZ; CZAPLA TOMASZ; DUDEK OLAF;
KLEIN WOJCIECH; KRZYSTAŁA EDYTA;
STRĄCZYŃSKI MACIEJ; SAMOLEJ MACIEJ
(54) Elektromechaniczny amortyzowany układ
napinania gąsienicy pojazdu gąsienicowego
(57) Elektromechaniczny układ amortyzacji i napinania gąsienicy
A1 (21) 416611 (22) 2016 03 23
(51) B61B 1/00 (2006.01)
(31) 1552515
(32) 2015 03 25
(33) FR
(71) ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, Saint-Ouen, FR
(72) ANTONINI DAISY, FR; ANDRIN CYRIL, FR;
NEVOT NICOLAS, FR
(54) Metropolitarny system kolejowy o zredukowanym
poborze energii
(57) Przedmiotem wynalazku jest Metropolitalny system kolejowy o zredukowanym poborze energii. System obejmuje element
budowlany i torowy, element taboru kolejowego, element zasilania energią elektryczną i element sygnałowy takie, że: element
budowlany i torowy zawiera tory kolejowe składające się z dwóch
rzędów szyn, mających nachylenie od -6% do 6%; element taboru kolejowego zawiera pociągi toczące się na kołach metalowych
i ze środkami napędowymi rozmieszczonymi w każdym z wózków
wagonów tworzących pociąg; element zasilania elektrycznego zawiera szereg podstacji odwracalnych, zawierających przetwornik
podłączony między siecią a sekcją trzeciej szyny elektrycznej, biegnącej wzdłuż torów i zdolnej do uruchamiania dla pracy albo jako
prostownik albo jako falownik.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 411573 (22) 2015 03 13
(51) B62D 21/04 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) CADER MACIEJ; BLICHARZ BARTOSZ

pojazdu gąsienicowego, szczególnie pojazdu, w którym gąsienice
pracują niezależnie, wyposażonego w system zasilania elektrycznego charakteryzuje się tym, że znajduje się wewnątrz pojazdu
i stanowi zespół zbudowany z siłownika elektrycznego (6) oraz
sprężyny (5), przy czym siłownik elektryczny (6) ułożyskowany
i zamocowany jest do kadłuba (8) oraz połączony osiowo ze sprężyną (5), która swym drugim końcem jest zaczepiona do wahacza
wewnętrznego (4), który zamocowany na ułożyskowanym wale (3)
w jednym jego końcu, natomiast z drugiej strony wału dołączony
jest wahacz zewnętrzny (2), na którym przyłączone jest koło (1), stanowiące naciąg gąsienicy pojazdu (7).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411691 (22) 2015 03 23
(51) B62D 55/30 (2006.01)
B62D 55/116 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) MĘŻYK ARKADIUSZ; CZAPLA TOMASZ; DUDEK OLAF;
KLEIN WOJCIECH; KRZYSTAŁA EDYTA;
STRĄCZYŃSKI MACIEJ; SAMOLEJ MACIEJ
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(54) Układ napinania gąsienicy z opuszczaniem koła
napinającego pojazdu gąsienicowego
(57) Układ napinania gąsienicy z opuszczaniem koła napinającego pojazdu gąsienicowego, szczególnie pojazdu przeznaczonego
do pokonywania trudnego terenu, wyposażonego w siłownik charakteryzuje się tym, że opuszczanie i podnoszenie koła napinającego pozwala jednocześnie na utrzymanie naciągu gąsienicy, a układ
zbudowany jest z szeregowo połączonych ramion (1) i (4), gdzie
pierwsze (1) z nich poruszane jest napędem liniowym w postaci
siłownika (3) zamocowanego do pojazdu (2), zaś drugie ramię (4)
utrzymuje naciąg gąsienicy dzięki działaniu elementu sprężystego (5), przy czym do ramienia (4) zamocowane jest koło napinające
gąsienicę.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411692 (22) 2015 03 23
(51) B62D 55/116 (2006.01)
B62D 55/30 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) MĘŻYK ARKADIUSZ; CZAPLA TOMASZ; DUDEK OLAF;
KLEIN WOJCIECH; KRZYSTAŁA EDYTA;
STRĄCZYŃSKI MACIEJ; SAMOLEJ MACIEJ
(54) Mechaniczny układ opuszczania przedniej osi
pojazdu gąsienicowego realizujący obrót wahacza
(57) Ujawniono mechaniczny układ opuszczania przedniej osi
pojazdu gąsienicowego przy realizacji obrotu wahacza, szczególnie pojazdu gąsienicowego wyposażonego w siłownik służący
do podnoszenia belki, na której opiera się belki kolejne wraz z kołem napinającym. Układ charakteryzuje się tym, że stanowi zespół
pojazdu i realizuje podnoszenie przedniej części gąsienicy wraz
z kołami (8) za pomocą siłownika (4), który zamocowany między
kadłubem (5) a środkową częścią belki (1), zaś belka (1), połączona również z kadłubem w jednym końcu jest połączona w drugim
końcu z belką krótszą (3), która to belka (3) z drugiej strony zamocowana jest do belki (2), a ta z kolei do kadłuba, przy czym na belce (3)
doczepiony jest wahacz (6) wraz z kołem (8).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411717 (22) 2015 03 23
(51) B62D 55/116 (2006.01)
B62D 55/30 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) MĘŻYK ARKADIUSZ; CZAPLA TOMASZ; DUDEK OLAF;
KLEIN WOJCIECH; KRZYSTAŁA EDYTA;
STRĄCZYŃSKI MACIEJ; SAMOLEJ MACIEJ
(54) Liniowy układ opuszczania przednich kół pojazdu
gąsienicowego
(57) Liniowy układ opuszczania przednich kół pojazdu gąsienicowego, szczególnie pojazdu poruszającego się w trudnym terenie,
wyposażonego w układ zasilania elektrycznego lub hydrauliczne-
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go, charakteryzuje się tym, że ma ruchomą ramę (3) prowadzoną
na prowadnicach (5), które są na stałe przymocowane do pojazdu,
przy czym na ramie (3) znajdują się wahacze (2) wsparte na sprężynach (4) przymocowanych do ramy, na których zamocowane
są koła napinające (1), które bezpośrednio napinają gąsienicę, a cały
układ posiada możliwość zmiany pozycji w pionie.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411588 (22) 2015 03 13
(51) B63B 15/00 (2006.01)
B63B 3/00 (2006.01)
(71) ZACZKIEWICZ TOMASZ, Kielce
(72) ZACZKIEWICZ TOMASZ
(54) Zabudowa modułowa zwłaszcza dla jednostek
pływających typu katamaran
(57) Zabudowa modułowa, zwłaszcza dla jednostek pływających
typu katamaran, wykorzystująca belki, łączniki i proﬁle kształtowe
znamienna tym, że zabudowa składa się z modułów, korzystnie
dwóch modułów kontenerowych (1) lewego i prawego oraz korzystnie modułu kontenerowego czołowego - sterówki (2), połączonych trwale rozłącznie korzystnie za pomocą śrub i/lub nitów
i/lub systemu łączenia modułów, przy czym moduły (1 i 2) posadowione są oraz połączone są trwale rozłącznie z pływakami (P),
korzystnie jednostek pływających typu katamaran i/lub podstawą
pływającą i/lub platformą pływającą.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 411590 (22) 2015 03 13
(51) B63B 15/00 (2006.01)
B63B 3/00 (2006.01)
(71) FRYJEWICZ GRZEGORZ, Zakopane;
FRYJEWICZ PIOTR, Zakopane;
GALBARCZYK PAWEŁ, Mysłowice;
GIEWONT BARTEK, Zakopane;
KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ, Kraków;
SEKUŁA MARCIN, Tychy; LIGOCKI WIESŁAW, Józefosław
(72) FRYJEWICZ GRZEGORZ; FRYJEWICZ PIOTR;
GALBARCZYK PAWEŁ; GIEWONT BARTEK;
KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ; SEKUŁA MARCIN;
LIGOCKI WIESŁAW
(54) Zabudowa modułowa zwłaszcza dla jednostek
pływających typu katamaran
(57) Zabudowa modułowa, zwłaszcza dla jednostek pływających
typu katamaran, wykorzystująca belki, łączniki i proﬁle kształtowe
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charakteryzuje się tym, że zabudowa składa się z modułów, korzystnie dwóch modułów kontenerowych (1) lewego i prawego
oraz korzystnie modułu kontenerowego czołowego - sterówki (2),
połączonych trwale rozłącznie korzystnie za pomocą śrub i/lub nitów i/lub systemu łączenia modułów, przy czym moduły (1 i 2) posadowione są oraz połączone są trwale rozłącznie z pływakami (P),
korzystnie jednostek pływających typu katamaran i/lub podstawą
pływającą i/lub platformą pływającą.
(13 zastrzeżeń)
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ne zewnętrzne (PEZ), przylegające do boków konstrukcji roboczej,
następnie w miejscu wzajemnego przylegania płyt elewacyjnych
zewnętrznych (PEZ) nanosi się spoiwo, korzystnie w postaci kleju,
po czym wsuwa się z góry klatkę - pływadło okutą/obłożoną blachą trapezową konstrukcyjną (BTK), przy czym klatki - pływadła
nie opuszcza się całkowicie, w następnym etapie po wsunięciu
i wzajemnym ustaleniu w każdym miejscu, pomiędzy blachą trapezową konstrukcyjną (BTK) a płytami elewacyjnymi zewnętrznymi (PEZ) utrzymuje się szczelinę o szerokości korzystnie 100 mm,
po czym szczelinę wypełnia się poliuretanem, w kolejnym etapie
od strony wewnętrznej blachy trapezowej konstrukcyjnej (BTK) łączy się trwale nierozłącznie płyty elewacyjne wewnętrzne (PEW),
korzystnie włóknowo - cementowe, po czym wolną przestrzeń pomiędzy blachą trapezową konstrukcyjną (BTK) a płytami elewacyjnymi wewnętrznymi (PEW) wypełnia się poliuretanem, w ostatnim
etapie odkręca się przeciwległe boki konstrukcji roboczej stalowej,
a następnie wysuwa się pływadło.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411579 (22) 2015 03 13
(51) B63B 35/38 (2006.01)
B63B 9/06 (2006.01)
(71) FRYJEWICZ PIOTR, Zakopane
(72) FRYJEWICZ PIOTR
(54) Modułowe pływadło i sposób otrzymywania
modułowego pływadła zwłaszcza dla obiektów
pływających
(57) Modułowe pływadło, zwłaszcza dla obiektów pływających,
wyposażone w proﬁle oraz płyty, charakteryzuje się tym, że podstawę pływadła stanowi co najmniej jeden moduł, korzystnie trzy
moduły, moduł lewy, moduł prawy oraz moduł tylny, przy czym
na powierzchni ram modułu lewego, modułu prawego oraz modułu tylnego, od ich zewnętrznej strony przymocowane są trwale
płyty elewacyjne ochronne zewnętrzne (PEZ), połączone trwale
do blachy trapezowej konstrukcyjnej (BTK) poprzez izolację poliuretanową, przy czym blachy trapezowe konstrukcyjne (BTK) połączone są od wewnątrz za pośrednictwem belek wzmacniających (BW)
z płytami elewacyjnymi wewnętrznymi (PEW), przy czym blachy
trapezowe konstrukcyjne (BTK) wzmocnione są w narożach nakładkami (N). Sposób otrzymywania modułowego pływadła, zwłaszcza
dla obiektów pływających, wyposażone w proﬁle oraz płyty, polega na tym, że w pierwszym etapie wykonuje się ramę (R) klatki
i/lub kontenera z proﬁli korzystnie stalowych, o przekroju prostokątnym 200 x 150 x 3 mm, łączonych trwale, korzystnie spawanych,
w miejscu łączenia proﬁli w narożach, w których połączenia trwałe
wzmacnia się nakładając wzmacniające nakładki (N), które dodatkowo trwale łączy się z ramą, w drugim etapie do każdej z ram mocuje się trwale ucha montażowe, do których mocuje się, korzystnie
przykręca się pionowe belki wzmacniające (BW), które wykonuje się
z proﬁli korzystnie stalowych zimnogiętych ocynkowanych Z150,
które łączą dolną i górną ramę (R) oraz połączone trwale boczne
ucha montażowe, które stosuje się do trwałego połączenia poziomych belek wzmacniających (BW) dno, korzystnie wykonanych
z proﬁli korzystnie stalowych zimnogiętych ocynkowanych Z200,
następnie do zewnętrznej powierzchni bocznej i dolnej belek klatki połączona jest trwale, korzystnie poprzez nitowanie blacha trapezowa konstrukcyjna (BTK) o proﬁlu T60, gdzie wykorzystuje się
proﬁlowane ułożenie poprzeczne w stosunku do belek wzmacniających (BW), w kolejnym etapie spaja się płyty elewacyjne ochronne zewnętrzne (PEZ). korzystnie z płyt włóknowo - cementowych,
z blachą trapezową konstrukcyjną (BTK), poprzez zaaplikowanie
pomiędzy blachy trapezowe konstrukcyjne (BTK) a płyty elewacyjne ochronne zewnętrzne (PEZ) poliuretanu, pełniącego rolę
spoiwa oraz izolacji cieplnej i hydrologicznej, w tym etapie wykonuje się to poprzez umieszczenie pływadła w konstrukcji roboczej,
korzystnie stalowej, prostopadłościennej, w której utrzymuje się
zadany kształt i wymiary pływadła podczas rozprężania poliuretanu, gdzie we wnętrzu konstrukcji roboczej stalowej, w której
umieszcza się pływadło, wkłada się do wewnątrz płyty elewacyj-

A1 (21) 411583 (22) 2015 03 13
(51) B63B 35/38 (2006.01)
B63B 9/06 (2006.01)
(71) ZACZKIEWICZ TOMASZ, Kielce
(72) ZACZKIEWICZ TOMASZ
(54) Modułowe pływadło i sposób otrzymywania
modułowego pływadła zwłaszcza dla obiektów
pływających
(57) Modułowe pływadło, zwłaszcza dla obiektów pływających,
wyposażone w proﬁle oraz płyty, charakteryzuje się tym, że podstawę pływadła stanowi co najmniej jeden moduł, korzystnie trzy
moduły: moduł lewy, moduł prawy oraz moduł tylny, przy czym
na powierzchni ram modułu lewego, modułu prawego oraz modułu tylnego od ich zewnętrznej strony przymocowane są trwale
płyty elewacyjne ochronne zewnętrzne (PEZ), połączone trwale
do blachy trapezowej konstrukcyjnej (BTK) poprzez izolację poliuretanową, przy czym blachy trapezowe konstrukcyjne (BTK) połączone są od wewnątrz za pośrednictwem belek wzmacniających (BW)
z płytami elewacyjnymi wewnętrznymi (PEW), przy czym blachy
trapezowe konstrukcyjne (BTK) wzmocnione są w narożach nakładkami (N). Sposób otrzymywania modułowego pływadła, zwłaszcza
dla obiektów pływających, wyposażone w proﬁle oraz płyty, polega
na tym, że w pierwszym etapie wykonuje się ramę klatki i/lub kontenera z proﬁli korzystnie stalowych, o przekroju prostokątnym 200
x 150 x 3 mm, łączonych trwale, korzystnie spawanych, w miejscu
łączenia proﬁli w narożach, w których połączenia trwałe wzmacnia
się nakładając wzmacniające nakładki (N), które dodatkowo trwale
łączy się z ramą, w drugim etapie do każdej z ram mocuje się trwale ucha montażowe, do których mocuje się, korzystnie przykręca
się pionowe belki wzmacniające (BW), które wykonuje się z proﬁli
korzystnie stalowych zimnogiętych ocynkowanych Z150, które łączą dolną i górną ramę oraz połączone trwale boczne ucha montażowe, które stosuje się do trwałego połączenia poziomych belek
wzmacniających (BW) dno, korzystnie wykonanych z proﬁli korzystnie stalowych zimnogiętych ocynkowanych Z200, następnie
do zewnętrznej powierzchni bocznej i dolnej belek klatki połączona jest trwale, korzystnie poprzez nitowanie blacha trapezowa konstrukcyjna (BTK) o proﬁlu T60, gdzie wykorzystuje się proﬁlowane
ułożenie poprzeczne w stosunku do belek wzmacniających (BW),
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w kolejnym etapie spaja się płyty elewacyjne ochronne zewnętrzne (PEZ), korzystnie z płyt włóknowo - cementowych, z blachą trapezową konstrukcyjną (BTK), poprzez zaaplikowanie pomiędzy blachy trapezowe konstrukcyjne (BTK) a płyty elewacyjne ochronne
zewnętrzne (PEZ) poliuretanu, pełniącego rolę spoiwa oraz izolacji
cieplnej i hydrologicznej, w tym etapie wykonuje się to poprzez
umieszczenie pływadła w konstrukcji roboczej, korzystnie stalowej,
prostopadłościennej, w której utrzymuje się zadany kształt i wymiary pływadła podczas rozprężania poliuretanu, gdzie we wnętrzu konstrukcji roboczej stalowej, w której umieszcza się pływadło,
wkłada się do wewnątrz płyty elewacyjne zewnętrzne (PEZ), przylegające do boków konstrukcji roboczej, następnie w miejscu wzajemnego przylegania płyt elewacyjnych zewnętrznych (PEZ) nanosi się spoiwo, korzystnie w postaci kleju, po czym wsuwa się z góry
klatkę - pływadło okutą/obłożoną blachą trapezową konstrukcyjną
(BTK), przy czym klatki - pływadła nie opuszcza się całkowicie, w następnym etapie po wsunięciu i wzajemnym ustaleniu w każdym
miejscu pomiędzy blachą trapezową konstrukcyjną (BTK) a płytami
elewacyjnymi zewnętrznymi (PEZ) utrzymuje się szczelinę o szerokości korzystnie 100 mm, po czym szczelinę wypełnia się poliuretanem, w kolejnym etapie od strony wewnętrznej blachy trapezowej
konstrukcyjnej (BTK) łączy się trwale nierozłącznie płyty elewacyjne
wewnętrzne (PEW), korzystnie włóknowo - cementowe, po czym
wolną przestrzeń pomiędzy blachą trapezową konstrukcyjną (BTK)
a płytami elewacyjnymi wewnętrznymi (PEW) wypełnia się poliuretanem, w ostatnim etapie odkręca się przeciwległe boki konstrukcji
roboczej stalowej, a następnie wysuwa się pływadło.
(7 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411580 (22) 2015 03 13
(51) B63H 11/103 (2006.01)
B63H 1/12 (2006.01)
(71) FRYJEWICZ PIOTR, Zakopane
(72) FRYJEWICZ PIOTR
(54) Gondolowy zespół napędowy umieszczony
z przodu łodzi stosowany w jednostkach
pływających typu katamaran
(57) Gondolowy zespół napędowy umieszczony z przodu łodzi,
stosowany w jednostkach pływających typu katamaran, wykorzystujący pędnik strugowodny i silnik diesla, charakteryzuje się
tym, że napęd jest umieszczony w jednym z pływaków, korzystnie
w pływaku środkowym (2), w oddzielnej części pływaka środkowego (2), stanowiącej osobną gondolę (G) umieszczonej z przodu
jednostki to jest jej dziobie, przy czym napęd główny z gondoli (G)
jest napędem z silnikiem stacjonarnym nie zaburtowym, gdzie poprzez główne króćce (17) przekazywana jest napędzająca struga
wodna, którą steruje się jednostką, wyprowadzana i dzielona rurami na dwie części lewą i prawą strugi wodnej z pędnika do rufy
zakończonej dyszami sprężającymi i ruchomymi dyszami kierunkowymi (7) z ruchomo zamocowanymi na nich klapami rewersu (6),
przy czym gondola (G) podniesienia jest względem pływaków
bocznych (1).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411743 (22) 2015 03 25
(51) B63C 11/24 (2006.01)
B63C 11/00 (2006.01)
B63C 11/18 (2006.01)
(71) KŁOS RYSZARD, Reda; CZARNECKI RYSZARD, Warszawa
(72) KŁOS RYSZARD; CZARNECKI RYSZARD
(54) Sposób modyfikacji obiegów otwartych,
półzamkniętych i zamkniętych do stałego ciśnienia
cząstkowego tlenu, przy szybkich zmianach
głębokości
(57) Sposób modyﬁkacji obiegów otwartych, półzamkniętych
i zamkniętych do stałego ciśnienia cząstkowego tlenu, przy szybkich zmianach głębokości, wytwarzających czynnik oddechowy
na drodze ﬁzycznej mechanicznej w procesie nurkowania, z gazów czystych, lub tlenu i mieszaniny z tlenem, ze strumieni gazów, gdzie tlen jest podawany z reduktora o stałym absolutnym
ciśnieniu a gaz obojętny lub mieszanina kilku gazów obojętnych
także z tlenem z reduktora mnożącego charakteryzuje się tym,
że do uzyskania odpowiedniej objętości mieszaniny stosujemy jednoczesne otwieranie obu zaworów układem (5), składającego się
z dwu dźwigni sterujących otwieraniem i zamykaniem obu strumieni gazów czystych, lub jednej dźwigni z dwoma szczeliwami
dla tlenu i gazu obojętnego. Gniazda zaworów są możliwie blisko
dysz tlenu i gazu obojętnego, lub stanową część zaworów. Tak
przygotowana mieszanina traﬁa do stopnia redukcyjnego mieszalnika (29) lub do obiegu półotwartego o stałej objętości wymiany,
jako układ pracy na stałej głębokości, lub mieszalnika nitroksowego
lub trymiksowego powierzchniowego.
(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 411582 (22) 2015 03 13
(51) B63H 11/103 (2006.01)
B63B 1/12 (2006.01)
(71) ZACZKIEWICZ TOMASZ, Kielce
(72) ZACZKIEWICZ TOMASZ
(54) Modułowa pływająca platforma nośna zwłaszcza
dla domu pływającego lub barki
(57) Modułowa pływająca platforma nośna, zwłaszcza dla domu
pływającego lub barki, wykorzystująca pływaki oraz napęd, charakteryzuje się tym, że składa się z połączonych ze sobą trwale rozłącznie pływaków (1 i 2), połączonych za pomocą ramy wzmocnienia
poprzecznego (3) i gniazda mocującego wzmocnienia poprzecznego (4), stanowiących połączenie kołnierzowe, korzystnie dwóch
pływaków bocznych (1), połączonych poprzez korzystnie pływak
środkowy (1), przy czym pływaki korzystnie boczne posiadają grodzie pływakowe, dzieląc pływak na sąsiadujące ze sobą komory pły-
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wakowe, gdzie każda komora pływakowa posiada własny kapilarny
odpowietrznik oraz po co najmniej jednym zbiorniku wody (10)
i zbiorniku sanitarnym (8), korzystnie umieszczonych w centralnej
części pływaków bocznych (1), przy czym silnik (20) umieszczony
jest w jednym z pływaków, korzystnie w pływaku środkowym (2),
w korzystnie oddzielnej części pływaka środkowego (2) stanowiącej osobną gondolę silnika (19), umieszczonej korzystnie z przodu
jednostki to jest na jej dziobie, przy czym napęd główny z gondoli (19) jest napędem z silnikiem stacjonarnym (20) nie zaburtowym,
gdzie poprzez główne króćce oraz króćce wychodzące z gondoli (19) przekazywana jest napędzająca struga wodna, którą steruje
się jednostką, przy tym na pływakach bocznych (1) umieszczone
jest co najmniej jedno siodło do łączenia trwale rozłącznie zabudowy platformy, przy tym na pływaku środkowym (2) umieszczone
jest co najmniej jedno siodło (7) do łączenia trwale rozłącznie zabudowy platformy.
(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 411587 (22) 2015 03 13
(51) B63H 11/103 (2006.01)
B63B 1/12 (2006.01)
B63H 25/46 (2006.01)
(71) ZACZKIEWICZ TOMASZ, Kielce
(72) ZACZKIEWICZ TOMASZ
(54) Napęd jednostki pływającej zwłaszcza housebota
oraz sposób sterowania
(57) Napęd jednostki pływającej zwłaszcza housebota, wykorzystujący pędnik strugowodny i silnik stacjonarny, charakteryzuje się
tym, że napęd jest umieszczony w jednym z pływaków, korzystnie
w pływaku środkowym (2), korzystnie w oddzielnej części pływaka środkowego (2), stanowiącej osobną gondolę (19), korzystnie
umieszczonej z przodu jednostki, przy czym napęd główny z gondoli (19) jest napędem z silnikiem stacjonarnym (20) nie zaburtowym, gdzie poprzez główne króćce oraz króćce wychodzące
z gondoli (19) przekazywana jest napędzająca struga wodna, którą
steruje się jednostką, przy czym główne króćce do których korzystnie poprzez kompensatory gumowe dla DN150 połączone są rury
rurociągu napędu głównego doprowadzające strugę w okolice
rufy, umieszczone korzystnie pomiędzy pływakiem bocznym (1)
a środkowym (2) wzdłuż jednostki korzystnie pod linią wody, przy
tym króćce do przyłączenia steru strumieniowego przedniego i tylnego, do których korzystnie poprzez kompensatory gumowe dla
DN80 są połączone co najmniej dwa stery strumieniowe - przedni
i tylny, przy tym strumień wody kierowanej na rurociągi sterowany
jest z pulpitu stacjonarnego i/lub zdalnego i/lub koła sterowego
odpowiednio za pomocą przepustnicy napędu głównego oraz
przepustnicy sterów strumieniowych, a rurociąg napędu głównego zakończony jest dyszami sprężającymi i ruchomymi dyszami
kierunkowymi sprężającymi strugę wodną z zamontowanymi ruchomymi klapami rewersu, przy czym rurociągi steru tylnego i steru przedniego zakończone są po co najmniej jednym wyrzutnikiem
lewym - dyszy oraz co najmniej jednym wyrzutnikiem prawym dyszy, przy tym wyrzutniki lewy i prawy są umieszczone korzystnie
przelotowo przez pływaki boczne (1) na ich zewnętrznej stronie.
Sposób sterownia jednostki pływającej, zwłaszcza housebota, wykorzystujący przewodowe i bezprzewodowe sterowanie polega
na tym, że steruje się jednostką pływającą, korzystnie za pomocą
pulpitu sterowniczego korzystnie myszki sprzężonej z modułem
sterującym, który kieruje ruchem: przepustnic, zaworami trójdrogowymi odcinająco - rozdzielającymi oraz klapami rewersu i sterami
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przednimi i tylnymi, przy czym komunikacja pomiędzy pulpitem
sterowniczym korzystnie myszką a modułem sterującym odbywa
się za pomocą sygnału przewodowego i/lub bezprzewodowego,
a ruchy myszką odpowiadają kierunkom płynięcia łodzi to jest:
A - kierunek do przodu, uruchamiany jest napęd główny poprzez
rurociąg napędu głównego do dysz sprężających i ruchomych
dysz kierunkowych; B - kierunek do tyłu, uruchamiany jest napęd
główny poprzez rurociąg napędu głównego do dysz sprężających
i ruchomych dysz kierunkowych z nasuniętymi klapami rewersu; C1
- kierunek przemieszczenie dziobu jednostki w lewo, uruchamiany
jest wyrzutnik prawy - dysza steru przedniego poprzez rurociąg
steru przedniego; C2 - kierunek w lewo, uruchamiany jest wyrzutnik prawy - dysza steru tylnego poprzez rurociąg steru tylnego
oraz uruchamiany jest wyrzutnik prawy - dysza steru przedniego
poprzez rurociąg steru przedniego; C3 - kierunek przemieszczenie
rufy jednostki w lewo, uruchamiany jest wyrzutnik prawy - dysza
steru tylnego poprzez rurociąg steru tylnego; D1 - kierunek przemieszczenie dziobu jednostki w prawo, uruchamiany jest wyrzutnik
lewy - dysza steru przedniego poprzez rurociąg steru przedniego;
D2 - kierunek w prawo, uruchamiany jest wyrzutnik lewy - dysza
steru tylnego poprzez rurociąg steru tylnego oraz uruchamiany jest
wyrzutnik lewy - dysza steru przedniego poprzez rurociąg steru
przedniego; D3 - kierunek przemieszczenie rufy jednostki w prawo,
uruchamiany jest wyrzutnik lewy – dysza steru tylnego poprzez rurociąg steru tylnego.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411592 (22) 2015 03 13
(51) B63H 11/103 (2006.01)
B63B 1/12 (2006.01)
B63H 25/46 (2006.01)
(71) FRYJEWICZ GRZEGORZ, Zakopane; FRYJEWICZ PIOTR,
Zakopane; GALBARCZYK PAWEŁ, Mysłowice;
GIEWONT BARTEK, Zakopane; KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ,
Kraków; SEKUŁA MARCIN, Tychy; LIGOCKI WIESŁAW,
Józefosław
(72) FRYJEWICZ GRZEGORZ; FRYJEWICZ PIOTR;
GALBARCZYK PAWEŁ; GIEWONT BARTEK;
KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ; SEKUŁA MARCIN;
LIGOCKI WIESŁAW
(54) Napęd jednostki pływającej zwłaszcza housebota
oraz sposób sterowania
(57) Napęd jednostki pływającej zwłaszcza housebota, wykorzystujący pędnik strugowodny i silnik stacjonarny, charakteryzuje się
tym, że napęd jest umieszczony w jednym z pływaków korzystnie
w pływaku środkowym, korzystnie w oddzielnej części pływaka
środkowego stanowiącej osobną gondolę, korzystnie umieszczonej z przodu jednostki, przy czym napęd główny z gondoli jest
napędem z silnikiem stacjonarnym (20) nie zaburtowym, gdzie
poprzez główne króćce oraz króćce wychodzące z gondoli przekazywana jest napędzająca struga wodna, którą steruje się jednostką, przy czym główne króćce, do których korzystnie poprzez
kompensatory gumowe dla DN150 połączone są rury rurociągu
napędu głównego (RN) doprowadzające strugę w okolice rufy,
umieszczone korzystnie pomiędzy pływakiem bocznym a środkowym wzdłuż jednostki korzystnie pod linią wody, przy tym króćce do przyłączenia steru strumieniowego przedniego i tylnego
do których korzystnie poprzez kompensatory gumowe dla DN80
są połączone co najmniej dwa stery strumieniowe - przedni (SP)
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i tylny (ST), przy tym strumień wody kierowanej na rurociągi (RN,
RST, RSP) sterowany jest z pulpitu stacjonarnego i/lub zdalnego
i/lub koła sterowego odpowiednio za pomocą przepustnicy napędu głównego oraz przepustnicy sterów strumieniowych, a rurociąg
napędu głównego (RN) zakończony jest dyszami sprężającymi i ruchomymi dyszami kierunkowymi (18) sprężającymi strugę wodną
z zamontowanymi ruchomymi klapami rewersu (17), przy czym
rurociągi steru tylnego (RST) i steru przedniego (RSP) zakończone
są co najmniej jednym wyrzutnikiem lewym dyszy oraz co najmniej
jednym wyrzutnikiem prawym – dyszy, przy tym wyrzutniki lewy
i prawy są umieszczone korzystnie przelotowo przez pływaki boczne na ich zewnętrznej stronie. Sposób sterownia jednostki pływającej zwłaszcza housebota, wykorzystujący przewodowe i bezprzewodowe sterowanie polega na tym, że steruje się jednostką
pływającą korzystnie za pomocą pulpitu sterowniczego, korzystnie
myszki sprzężonej z modułem sterującym, który kieruje ruchem:
przepustnic, zaworami trójdrogowymi odcinająco - rozdzielającymi oraz klapami rewersu (17) i sterami przednimi i tylnymi (SP i ST),
przy czym komunikacja pomiędzy pulpitem sterowniczym korzystnie myszką a modułem sterującym odbywa się za pomocą sygnału
przewodowego i/lub bezprzewodowego, a ruchy myszką odpowiadają kierunkom płynięcia łodzi to jest: A - kierunek do przodu,
uruchamiany jest napęd główny poprzez rurociąg napędu głównego (RN) do dysz sprężających i ruchomych dysz kierunkowych (18);
B - kierunek do tyłu, uruchamiany jest napęd główny poprzez rurociąg napędu głównego (RN) do dysz sprężających i ruchomych
dysz kierunkowych (18) z nasuniętymi klapami rewersu (17); C kierunek przemieszczenie dziobu jednostki w lewo, uruchamiany
jest wyrzutnik prawy - dysza steru przedniego (SP) poprzez rurociąg steru przedniego (RSP); C2 - kierunek w lewo, uruchamiany
jest wyrzutnik prawy - dysza steru tylnego (ST) poprzez rurociąg
steru tylnego (RST) oraz uruchamiany jest wyrzutnik prawy - dysza steru przedniego (SP) poprzez rurociąg steru przedniego (RSP);
C3 - kierunek przemieszczenie rufy jednostki w lewo, uruchamiany
jest wyrzutnik prawy - dysza steru tylnego (ST) poprzez rurociąg
steru tylnego (RST); D1 - kierunek przemieszczenie dziobu jednostki w prawo, uruchamiany jest wyrzutnik lewy - dysza steru
przedniego (SP) poprzez rurociąg steru przedniego (RSP); D2 - kierunek w prawo, uruchamiany jest wyrzutnik lewy - dysza steru tylnego (ST) poprzez rurociąg steru tylnego (RST) oraz uruchamiany
jest wyrzutnik lewy - dysza steru przedniego (SP) poprzez rurociąg
steru przedniego (RSP); D3 - kierunek przemieszczenie rufy jednostki w prawo, uruchamiany jest wyrzutnik lewy - dysza steru tylnego (ST) poprzez rurociąg steru tylnego (RST).
(8 zastrzeżeń)
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(54) Modułowa pływająca platforma nośna zwłaszcza
dla domu pływającego lub barki
(57) Modułowa pływająca platforma nośna, zwłaszcza dla domu
pływającego lub barki, wykorzystująca pływaki oraz napęd, charakteryzuje się tym, że składa się z połączonych ze sobą trwale rozłącznie pływaków (1 i 2), połączonych za pomocą ramy wzmocnienia
poprzecznego (3) i gniazda mocującego wzmocnienia poprzecznego (4), stanowiących połączenie kołnierzowe, korzystnie dwóch
pływaków bocznych (1) połączonych poprzez korzystnie pływak
środkowy, przy czym pływaki korzystnie boczne posiadają grodzie
pływakowe dzieląc pływak na sąsiadujące ze sobą komory pływakowe, gdzie każda komora pływakowa posiada własny kapilarny
odpowietrznik oraz po co najmniej jednym zbiorniku wody (10)
i zbiorniku sanitarnym (8) korzystnie umieszczonych w centralnej
części pływaków bocznych (1), przy czym silnik (20) umieszczony
jest w jednym z pływaków korzystnie w pływaku środkowym (2),
w korzystnie oddzielnej części pływaka środkowego (2) stanowiącej osobną gondolę silnika (19), umieszczonej korzystnie z przodu
jednostki to jest na jej dziobie, przy czym napęd główny z gondoli (19) jest napędem z silnikiem stacjonarnym (20) nie zaburtowym,
gdzie poprzez główne króćce oraz króćce wychodzące z gondoli (19) przekazywana jest napędzająca struga wodna, którą steruje
się jednostką, przy tym na pływakach bocznych (1) umieszczone
jest co najmniej jedno siodło do łączenia trwale rozłącznie zabudowy platformy, przy tym na pływaku środkowym (2) umieszczone
jest co najmniej jedno siodło (7) do łączenia trwale rozłącznie zabudowy platformy.
(19 zastrzeżeń

A1 (21) 411578 (22) 2015 03 13
(51) B64C 1/00 (2006.01)
(71) ŁADZIŃSKA SYLWIA METAL-MASTER, Podgórzyn
(72) FRYDRYCHEWICZ ANDRZEJ; JONAS MAREK;
ŁADZIŃSKI RAFAŁ
(54) Kadłub konstrukcji lotniczej
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kadłub konstrukcji lotniczej,
zwłaszcza lekkiego samolotu dyspozycyjnego z napędem odrzutowym. Kadłub konstrukcji lotniczej, zawierający strukturę zewnętrzną (2) oraz elementy poprzeczne i podłużne struktury wewnętrznej, charakteryzuje się tym, że strukturę zewnętrzną (2) stanowi
poszycie lewe (4) oraz poszycie prawe (5), a strukturę wewnętrzną
panel lewy, panel prawy, elementy uzupełniające, przy czym elementy struktury zewnętrznej połączone są z elementami struktury
wewnętrznej
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411593 (22) 2015 03 13
(51) B63H 11/103 (2006.01)
B63B 1/12 (2006.01)
(71) FRYJEWICZ GRZEGORZ, Zakopane; FRYJEWICZ PIOTR,
Zakopane; GALBARCZYK PAWEŁ, Mysłowice;
GIEWONT BARTEK, Zakopane; KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ,
Kraków; SEKUŁA MARCIN, Tychy; LIGOCKI WIESŁAW,
Józefosław
(72) FRYJEWICZ GRZEGORZ; FRYJEWICZ PIOTR;
GALBARCZYK PAWEŁ; GIEWONT BARTEK;
KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ; SEKUŁA MARCIN;
LIGOCKI WIESŁAW
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A1 (21) 411673 (22) 2015 03 20
(51) B64C 13/02 (2006.01)
B64C 39/12 (2006.01)
B64C 9/00 (2006.01)
(71) AEROEM EDWARD MARGAŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) MARGAŃSKI EDWARD
(54) Układ sterowania samolotem
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ sterowania samolotem,
który wyposażony jest w przednie usterzenie steru wysokości osadzone obrotowo na osi obrotu i zaopatrzone w tylnej części w klapki sterujące poruszane drążkiem sterowym, zaopatrzone w dźwignik magneto-magnetyczny oraz przetwornik i sprzęgło. Układ
sterowania samolotem ma przednie usterzenie steru wysokości (2)
zakończone klapkami sterującymi (3) i jest zaopatrzony w dźwignik
magnetodynamiczny (5) lub połączony poprzez sterownik sygnału (8) z przetwornikiem (7), albo ruchów drążka sterowego (9).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411577 (22) 2015 03 13
(51) B64C 15/12 (2006.01)
B64C 15/00 (2006.01)
B64C 9/38 (2006.01)
(71) ŁADZIŃSKA SYLWIA METAL-MASTER, Podgórzyn
(72) FRYDRYCHEWICZ ANDRZEJ; JONAS MAREK;
ŁADZIŃSKI RAFAŁ
(54) Samolot z napędem odrzutowym
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest samolot z napędem odrzutowym, zwłaszcza samolot dyspozycyjny z umieszczonym na grzebiecie kadłuba (2) silnikiem odrzutowym (3). Samolot z napędem
odrzutowym, zawierający silnik (3) odrzutowy, osadzony na kadłubie (2), charakteryzuje się tym, że kadłub (2) samolotu za silnikiem
odrzutowym (3) wyposażony jest w odchylacz powietrza (6), który
stanowi klapa odchylana od powierzchni zewnętrznej pokrycia kadłuba (2) samolotu.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411548 (22) 2015 03 12
(51) B65B 1/36 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/00 (2006.01)
(71) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom
(72) SIKORA LESZEK
(54) Zespół podający materiał sypki i sposób podawania
materiału sypkiego
(57) Zespół podający materiał sypki, do stosowania w przemyśle tytoniowym w maszynach do wytwarzania sztabek ﬁltrowych
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wielosegmentowych, zawiera: zasobnik materiału sypkiego; transporter kieszeniowy wyposażony w kieszenie do pobierania porcji
materiału sypkiego z zasobnika materiału sypkiego i do transportowania pobranych porcji materiału; transporter przekazujący
zawierający wiele kanałów podających do przekazywania porcji
materiału sypkiego do przestrzeni między elementami prętopodobnymi w poruszającym się liniowo ciągu elementów prętopodobnych owiniętym materiałem osłonowym od strony przeciwnej
do strony przekazywania materiału sypkiego, przy czym kanały
podające obejmują wloty do przyjmowania materiału sypkiego
i wyloty do podawania materiału sypkiego do przestrzeni między
elementami prętopodobnymi. Wlot kanału podającego (29) transportera przekazującego (24) ma pole powierzchni większe niż pole
powierzchni wylotu kieszeni (23) transportera kieszeniowego (22),
a między wylotami kolejnych kanałów podających (29) znajduje
się co najmniej jedna powierzchnia ogranicznikowa dostosowana
kształtem do powierzchni elementów prętopodobnych.
(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 411720 (22) 2015 03 23
(51) B65D 19/06 (2006.01)
B65D 19/14 (2006.01)
B65D 19/16 (2006.01)
B65D 19/18 (2006.01)
(71) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała; SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała
(72) SOSNA EDWARD; SOSNA BARTŁOMIEJ
(54) Paleta
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest paleta, zwłaszcza składana paleta skrzyniowa dostosowana do transportu wózkami widłowymi,
przy czym elementy składowe palety wykonywane są metodą prasowania w formach pod wysokim ciśnieniem i w wysokich temperaturach z mieszanki zawierającej rozdrobnione odpady drewniane
z dodatkiem żywic. Podstawa (1) palety w postaci prostokątnej płyty (2) posiada wytłoczone nóżki (3) połączone rynnowymi wytłoczeniami (4). Na płycie (2) osadzone są cztery ściany (9), (10) boczne
skrzyni (11) palety, wzajemnie połączone przy użyciu elementów
montażowych i elementów złącznych. Na skrzynię (11) palety nakładana jest pokrywa (16). Rozwiązanie konstrukcyjne palety zapewnia
jej szybki montaż lub demontaż.
(5 zastrzeżeń)

Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2015 05 06
2016 01 25
2016 08 04
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A1 (21) 411749 (22) 2015 03 25
(51) B65G 15/04 (2006.01)
E21F 13/08 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) KRAUZE KRZYSZTOF; BOŁOZ ŁUKASZ;
WYDRO TOMASZ
(54) Przenośnik taśmowy zwłaszcza do wyrobisk
ścianowych
(57) W jednym z rozwiązań zgłoszenia przenośnik taśmowy

A1 (21) 412767 (22) 2015 06 18
(51) B66B 3/00 (2006.01)
B66B 1/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin; LUBELSKA
WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH LIFT SERVICE
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(72) SZYDŁO KAMIL; LONGWIC RAFAŁ; LONKWIC PAWEŁ;
PYTKA JAROSŁAW
(54) Urządzenie do użytkowania dźwigu osobowego
(57) Urządzenie do użytkowania dźwigu składa się z modułu (1)

zwłaszcza do wyrobisk ścianowych składający się z konstrukcji nośnej, napędów i taśmy charakteryzuje się tym, że konstrukcję nośną
przenośnika stanowi ciąg rynien (6), połączonych ze sobą w sposób umożliwiający ich przemieszczanie za postępem ściany, przy
czym każda z nich wyposażona jest w blachę środkową (7) i spągową (8), posiadające zlokalizowany po środku otwór, które połączone są z dwoma proﬁlami bocznymi obustronnie sięgających blachy
spągowej (8). Od strony zrobów proﬁl boczny posiada otwór, zaś
do niego przytwierdzony jest uchwyt układu przesuwnego. Rynny (6) wyposażone są w krążniki (13) umożliwiające prowadzenie
górnej taśmy (14), będącej taśmą nośną i krążniki (15), prowadzące
dolną taśmę (16), przy czym obie taśmy (14 i 16) usytuowane są pod
maszyną urabiającą (4).
(2 zastrzeżenia)

pomiarowego, w którym znajduje się akcelerometr (3) połączony
z pierwszym przedwzmacniaczem (4). Pierwszy przedwzmacniacz (4) połączony jest z pierwszym przetwornikiem (5) analogowo-cyfrowym, oraz w module (1) pomiarowym znajduje się mikrofon (6), który połączony jest z drugim przedwzmacniaczem (7).
Drugi przedwzmacniacz (7) połączony jest z drugim przetwornikiem (8) analogowo-cyfrowym. Moduł (1) pomiarowy połączony
jest z modułem (9) przetwarzania i transmisji. W module (9) przetwarzania i transmisji znajduje się sterownik (11) dźwigu połączony
z transmiterem (12) GSM. Moduł (9) przetwarzania i transmisji połączony jest z urządzeniem (13) przetwarzania informacji.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411569 (22) 2015 03 13
(51) B65H 59/38 (2006.01)
B65H 59/40 (2006.01)
H02G 11/02 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) GÓRECKI PAWEŁ
(54) Moduł kontroli zwijarki przewodu
(57) Moduł kontroli prędkości i siły naciągu przewodu komunikacyjnego między robotem mobilnym a stanowiskiem operatorskim
posiada rolkę pomiaru prędkości (14), osadzoną na osi (7) przez łożysko (10), wyposażoną w promieniowo rozmieszczone paski magnetyczne współpracujące z czujnikiem magnetycznym (2) na płytce
układu pomiarowego (13), wyposażonej ponadto w czujnik (12), realizujący pomiar siły nacisku końca sprężystego ramienia (3) przymocowanego do korpusu (1) na drugim końcu śrubą (18), w którym zamocowana jest oś (8) z łożyskiem (9) i rolką pomiaru siły naciągu (11).
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) 411667 (22) 2015 03 19
(51) C01B 13/10 (2006.01)
C01B 13/11 (2006.01)
(71) RYLSKI MACIEJ, Szczecin
(72) KRUKOWSKI KAZIMIERZ
(54) Wytwornica ozonu zwłaszcza do celów sanitarnych
i/lub medycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest wytwornica ozonu zwłaszcza
do celów sanitarnych i/lub medycznych. Wytwornica charakteryzuje się tym, że generatorem ozonu (3) jest lampa halogenowa, której
jedno z wyjść z żarnika stanowi elektrodę dodatnią połączoną poprzez układ sterowania wytwornicy ozonu z biegunem dodatnim
generatora wysokiego napięcia (5), zaś otaczająca lampę (3) metalowa siatka, stanowi elektrodę ujemną, podłączoną z biegunem
ujemnym generatora tak, że wyładowania koronowe występują
pomiędzy żarnikiem umieszczonym w lampie halogenowej (3),
a otaczającą ją siatką metalową, przy czym elektroda ujemna otoczona jest dla zapewnienia bezpieczeństwa, drugą cylindryczną
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siatką metalową umieszczoną w odległości zależnej od wysokości
napięcia wytwarzanego przez generator wysokiego napięcia (5).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411636 (22) 2015 03 18
(51) C01B 25/32 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
(71) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa
(72) KOLMAS JOANNA; SZURKOWSKA KATARZYNA;
PAJCHEL ŁUKASZ
(54) Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego
modyfikowanego hydroksyapatytu
(57) Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego modyﬁkowanego hydroksyapatytu polega na tym, że umieszcza się w młynku odpowiednie ilości odczynników wynikające ze stechiometrii
wzoru ogólnego 1, Ca10-xZx(PO4)6-y(SiO4)y(OH)2-y, gdzie Z - oznacza
kation wybrany z grupy Mn2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Sr2+, x - oznacza
ilość kationu Z w modyﬁkowanym hydroksyapatycie i 0 ≤ x < 10,
a y oznacza ilość krzemu w postaci anionu ortokrzemianowego
SiO44- w domieszkowanym hydroksyapatycie i 0 ≤ y < 6, lub wzoru ogólnego 2, Ca10-x-yZx(PO4)6-y(SiO3)y(OH)2-y, gdzie Z - oznacza
kation wybrany z grupy Mn2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Sr2+, x - oznacza
ilość kationu Z w modyﬁkowanym hydroksyapatycie i 0 ≤ x < 10, a y
oznacza ilość krzemu w postaci anionu metakrzemianowego SiO34w domieszkowanym hydroksyapatycie i 0 ≤ y < 6, stanowiących:
źródło wapnia - węglan wapnia, octan wapnia lub tlenek wapnia;
fosforu - - wodoroortofosforan (V) amonu lub diwodoroortofosforan amonu (V); źródło manganu, magnezu, miedzi, cynku i strontu - węglan, octan, tlenek oraz źródło krzemu - octanu krzemu lub
metakrzemian sodu i miesza a następnie otrzymaną mieszaninę
umieszcza się w prasie hydraulicznej i stosując nacisk 7 - 9 ton przez
minimum 10 minut formuje się tabletki, które wygrzewa się stosując
następującą sekwencję temperatur: 400 - 450°C przez 4 - 8 godzin;
700 - 750°C przez kolejne 4 - 8 godzin i 950 - 1050°C i wygrzane
tabletki kruszy się a materiał rozdrabnia.
(5 zastrzeżeń)

Nr 20 (1115) 2016

w temperaturze, korzystnie 800°C przez okres co najmniej 5 godzin. Następnie próbki metaliczne z powłokami umieszcza się
w sztucznym osoczu krwi, wymienianym korzystnie co 7 dni
i przetrzymuje przez okres, korzystnie 5 tygodni, w temperaturze
nie niższej niż 36°C.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411695 (22) 2015 03 25
(51) C01B 31/36 (2006.01)
C30B 23/02 (2006.01)
C30B 29/36 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa
(72) TYMICKI EMIL; GRASZA KRZYSZTOF;
RACKA-SZMIDT KATARZYNA
(54) Sposób wytwarzania długich kryształów węglika
krzemu z fazy gazowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kryształów węglika krzemu w urządzeniu obejmującym grzejnik górny (2),
grzejnik dolny (3), umieszczony poniżej grzejnika górnego i komorę
wzrostu, umieszczoną wewnątrz grzejnika górnego, zaopatrzoną
w tygiel na materiał źródłowy i pokrywę tygla, umożliwiającą zamocowanie na niej monokrystalicznego zarodka, w którym umieszcza
się monokrystaliczny zarodek w górnej części komory wzrostu, zaś
materiał źródłowy w tyglu, wypełnia się komorę wzrostu gazem
obojętnym, za pomocą grzejnika górnego i dolnego podgrzewa się
monokrystaliczny zarodek do temperatury co najmniej 2150°C, zaś
materiał źródłowy do temperatury wyższej, korzystnie co najmniej
2300°C, podczas procesu utrzymuje się materiał źródłowy w temperaturze wyższej niż zarodek i w tych warunkach prowadzi się rozkład termiczny materiału źródłowego i krystalizację węglika krzemu
na monokrystalicznym zarodku uzyskując kryształ węglika krzemu,
charakteryzujący się tym, że podczas krystalizacji węglika krzemu
na monokrystalicznym zarodku zmienia się w czasie moc Pg dostarczaną do grzejnika górnego (2) i moc Pd dostarczaną do grzejnika
dolnego (3) w zależności od grubości rosnącego kryształu.
(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 411638 (22) 2015 03 18
(51) C01B 31/36 (2006.01)
B05D 1/18 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) SITARZ MACIEJ; DŁUGOŃ ELŻBIETA; JELEŃ PIOTR;
GAWĘDA MAGDALENA
(54) Zastosowanie bioaktywnych powłok na bazie
oksywęgliku krzemu
(57) Zastosowanie bioaktywnych powłok z oksywęgliku krzemu

A1 (21) 411616 (22) 2015 03 16
(51) C01B 39/02 (2006.01)
B01J 20/18 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(72) MIKUŁA JANUSZ; ŁACH MICHAŁ; GRELA AGNIESZKA
(54) Sposób wytwarzania zeolitów na bazie
filipowickiego tufu wulkanicznego
(57) Sposób wytwarzania zeolitów na bazie ﬁlipowickiego tufu

do wytworzenia bioaktywnych warstw na podłożach metalicznych, z wykorzystaniem metody zol-żel, przy czym żel poddaje
się pirolizie w temperaturze, korzystnie 800°C, z prędkością, korzystnie 5°C/min w atmosferze ochronnej argonu i przetrzymuje

wulkanicznego metodą alkalicznej fuzji, z użyciem wodorotlenku
sodu jako aktywatora procesu zeolityzacji, polega na tym, że ﬁlipowicki tuf wulkaniczny przed zmieszaniem z pozostałymi komponentami rozdrabnia się do wielkości ziaren 10 - 800 μm, roz-
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drobniony tuf miesza ze stałym wodorotlenkiem sodu w stosunku
tuf/NaOH = 0,5 - 0,9 i po ujednorodnieniu mieszaniny spieka się
ją w temperaturze 400 - 650°C, przez 1 do 2 h, po czym studzi, rozdrabnia do wielkości ziaren poniżej 200 μm i miesza z wodą, stosując na 1 g materiału stałego od 2 do 10 ml wody, po czym mieszaninę pozostawia się w temperaturze 80 - 120°C, przez 18 - 26 h.
Następnie mieszaninę przetrzymuje się w temperaturze 40 - 80°C,
przez 8 - 16 h, oddziela produkt stały od cieczy poreakcyjnej, przemywa go wodą demineralizowaną do uzyskania pH 8 - 11 i suszy
w temperaturze 80 - 110°C, aż do uzyskania stałej masy.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411603 (22) 2015 03 16
(51) C02F 1/00 (2006.01)
B01F 7/00 (2006.01)
(71) AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(72) SZCZEPAŃSKI MARIUSZ; NIEMCZEWSKI ŁUKASZ
(54) Generator fali kawitacyjnej w cieczy
(57) Generator fali kawitacyjnej w cieczy, składający się z obudowy (1), w której osadzony jest obrotowy rotor (2), którego wał
napędza silnik elektryczny, przy czym obudowa zawiera otwór
wlotowy do cieczy i otwór wylotowy cieczy po procesie kawitacyjnym charakteryzuje się tym, że rotor ma postać walca z centrycznie uformowanym otworem, w którym osadzony jest trwale wał
napędowy (3), osadzony z obu końców w łożyskach (4), usytuowanych w bocznych częściach osłon obudowy, które uformowane
mają na swoich wewnętrznych powierzchniach koliste wgłębienia,
w których osadzona jest część cylindryczna obudowy, przy czym
na całej powierzchni rotora (2) uformowane są liczne, biegnące
w rzędach wgłębienia, a powierzchnia górna rotora (2) usytuowana
jest w stosunku do powierzchni dolnej części cylindrycznej obudowy korzystnie w odstępie od 1 mm do 4 mm.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411612 (22) 2015 03 16
(51) C02F 7/00 (2006.01)
C02F 3/18 (2006.01)
F03B 7/00 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
A01K 63/04 (2006.01)
(71) THOMALLA BOGDAN, Zabrze; DZIKOWSKI ANDRZEJ,
Częstochowa
(72) THOMALLA BOGDAN; DZIKOWSKI ANDRZEJ
(54) Urządzenie wiatrowe do napowietrzania zbiorników
wodnych i rzek
(57) Urządzenie do napowietrzania zbiorników wodnych i rzek napędzane siłą wiatru posiada dwa koła łopatkowe połączone przekładnią pasową. Jedno koło jest wiatrowym kołem napędowym (3),
a drugie wodnym kołem roboczym (4), przy czym wiatrowe koło
napędowe (3) znajduje się nad wodnym kołem roboczym (4) lub
za nim, w taki sposób, że oś wodnego koła roboczego (4) ustawiona jest poziomo, natomiast oś wiatrowego koła napędowego (3)
ustawiona jest w stosunku do płaszczyzny lustra wody pod kątem
od 0 do 90°. Urządzenie wyposażone jest w kierownicę poziomo skośną (7) i kierownice boczne (8) oraz osłonę wylotową wiatru (9).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411754 (22) 2015 03 25
(51) C02F 7/00 (2006.01)
E02B 15/00 (2006.01)
(71) PRZYBYŁ JACEK, Kórnik; PODSIADŁOWSKI STANISŁAW,
Poznań; OSUCH EWA, Poznań
(72) OSUCH EWA; PODSIADŁOWSKI STANISŁAW;
PRZYBYŁ JACEK JAN
(54) Urządzenie do usuwania mułów sapropelowych
za pomocą aeratora pulweryzacyjnego z napędem
wietrznym
(57) Urządzenie do usuwania mułów sapropelowych za pomocą
aeratora pulweryzacyjnego (1) z napędem wietrznym charakteryzuje się tym, że zawiera połączoną z co najmniej jedną dyszą ssącą (2)/(3) aeratora pulweryzacyjnego tuleję (4), jakiej obrzeże jest
co najmniej w jednym miejscu nacięte tak, że występuje w nim
co najmniej jeden zaokrąglony występ – kolec.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 411725 (22) 2015 03 24
(51) C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/581 (2006.01)
C04B 35/622 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) BUĆKO MIROSŁAW; LACH RADOSŁAW;
DOMAGAŁA JAKUB; WOJCIECHOWSKI KAMIL
(54) Sposób wytwarzania ogniotrwałych materiałów
ceramicznych na bazie Al2O3
(57) Sposób wytwarzania ogniotrwałych materiałów ceramicznych na bazie Al2O3 polega na tym, że do mieszaniny proszków
zawierającej tlenek glinu, korzystnie w postaci α – Al2O3, o uziarnieniu 0,5 - 2000,0 μm w ilości 70,0 - 99,5% wagowych oraz AIN
o uziarnieniu 0,1 - 10,0 μm w ilości 0,5 - 30,0% wagowych, dodaje
się wodę w ilości 0,5 - 35,0% wagowych w stosunku do mieszaniny
proszków, zapewniającej całkowitą hydrolizę AIN, po czym formuje
kształtki przez prasowanie lub dodaje tylko część wskazanej wody,
natomiast pozostała ilość zostaje uzupełniona po zaprasowaniu
kształtki, poprzez kondycjonowanie jej przez 1 do 3 dni w atmosfe-
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rze nasyconej parą wodną, w temperaturze 20 - 70°C. W końcowym
etapie kształtki wypala się w temperaturze 1500 - 1700°C.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411705 (22) 2015 03 23
(51) C04B 41/81 (2006.01)
(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ODDZIAŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH, Gliwice
(72) POCHWAŁA TAMARA; BARAŃSKI JÓZEF;
ZDONEK BOGDAN; DUDKIEWICZ PIOTR;
BINEK STANISŁAW; KOLASA RAFAŁ
(54) Sposób podwyższania odporności ogniotrwałych
wyrobów glinokrzemianowych
(57) Sposób podwyższenia odporności ogniotrwałych wyrobów
glinokrzemianowych na erozyjno-korozyjne oddziaływanie stali
i staliwa, polega na tym, że realizuje się go poprzez ich impregnację zawiesinami zawierającymi wodorotlenek glinu AlO(OH) w ilości
15 - 60% wag. rozproszonym w wodzie oraz kwas octowy w ilości
niezbędnej do uzyskania pH roztworu 3-5. Zawiesina zawiera kwas
krzemowy w ilości 20 - 40% wag. w przeliczeniu na SiO2.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411713 (22) 2015 03 23
(51) C04B 41/88 (2006.01)
C04B 41/51 (2006.01)
C22C 1/10 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) DOLATA ANNA JANINA; DYZIA MACIEJ
(54) Sposób wytwarzania kompozytowych odlewów
ceramiczno-metalicznych
(57) Sposób wytwarzania kompozytowych odlewów ceramiczno-metalicznych polegający na inﬁltracji ciśnieniowej preform
ceramicznych ciekłym metalem charakteryzuje się tym, że proces
inﬁltracji prowadzi się dwuetapowo. W pierwszym etapie porowatą kształtkę ceramiczną, taką jak: Al2O3, ZrO lub SiC, o porowatości otwartej od 50% do 90% i rozmiarze makroporów od 150 μm
do 4000 μm umieszcza się w formie i wygrzewa w temperaturze
do 120°C, równocześnie w tyglu topi się stop aluminium lub magnezu pod ciśnieniem nie przekraczającym 5kPa, w zakresie temperatury od 640°C do 720°C, po czym formę zanurza się pod lustro
ciekłego metalu, pod ciśnieniem korzystnie 4MPa stosując inﬁltrację ciśnieniowo-gazową, następnie przemieszcza się formę do górnej strefy pieca, studzi do temperatury 120°C. W drugim etapie stop
aluminium lub magnezu umieszcza się w tyglu, topi się w temperaturze do 720°C, uprzednio wytworzony kompozyt umieszcza się
w wirującej formie i wygrzewa do 350°C, następnie wprowadza
w ruch z prędkością obrotową korzystnie 4000 obr/min, po czym
zalewa ciekłym metalem, odlew studzi się.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411552 (22) 2015 03 12
(51) C05F 15/00 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05D 5/00 (2006.01)
(71) INVEST-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(72) STANIK MARCIN; GRZEBIELUCHA TOMASZ;
WIŚNIEWSKI MAREK; PATYK JAROMIR; ZIELIŃSKI PAWEŁ
(54) Sposób utylizacji odpadów organicznych różnego
pochodzenia
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji odpadów
organicznych rożnego pochodzenia. Sposób polega na tym,
że do odpadów organicznych zawierających 10 - 50% wagowych
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suchej masy dodaje się tlenek magnezu w ilości 0,2 - 50 części wagowych suchej masy, po czym miesza się te składniki. Następnie
dodaje się bezwtryskowo stężony kwas siarkowy w ilości bliskiej
stechiometrycznej 2,45 - 2,55 części wagowej tlenku magnezu.
Odpady organiczne miesza się z tlenkiem magnezu i kwasem siarkowym z prędkością 100 - 300 obr/min. Proces mieszania odpadów
organicznych, tlenku magnezu i kwasu siarkowego przeprowadza
się przy ciśnieniu 15 - 25 bar w zamkniętym reaktorze.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 411716 (22) 2015 03 23
(51) C07C 39/21 (2006.01)
C07C 37/50 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU,
Poznań
(72) WIERZCHOWSKI MARCIN; PIOTROWSKA HANNA;
ŁAŻEWSKI DAWID; KUCIŃSKA MAŁGORZATA;
BORYS SYLWIA; JODYNIS-LIEBERT JADWIGA;
MURIAS MAREK; GIELARA-KORZAŃSKA AGNIESZKA;
KORZAŃSKI ARTUR; TEŻYK ARTUR; GOŚLIŃSKI TOMASZ;
MIKUŁA-PIETRASIK JUSTYNA
(54) Nowe hydroksylowe pochodne trans-stilbenu,
sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie
jako leków przeciwnowotworowych
(57) Ujawniono nowe pochodne trans-stilbenu: 2,3,3’,4,4’-pentahydroksy-trans-stilben,
2,3’,4,4’,5-pentahydroksy-trans-stilben,
2,3,3’,4’-tetrahydroksy-trans-stilben,
2,3’,4’,6-tetrahydroksy-transstilben oraz sposób otrzymywania wyżej wymienionych nowych pochodnych przez demetylację odpowiednich metoksylowych pochodnych trans-stilbenu. Przedmiotem wynalazku jest
również zastosowanie 2,3,3’,4,4’-pentahydroksy-trans-stilbenu,
2,3’,4,4’,5-pentahydroksy-trans-stilbenu,
2,3,3’,4’-tetrahydroksytrans-stilbenu, 2,3’,4’,6-tetrahydroksy-trans-stilbenu do produkcji
leków o działaniu przeciwnowotworowym.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 411707 (22) 2015 03 23
(51) C07C 51/29 (2006.01)
C07B 41/08 (2006.01)
(71) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(72) CYBULSKI MARCIN; FORMELA ADAM;
MARUSZAK WIOLETA; ROSA ANNA;
SIDORYK KATARZYNA; MICHALAK OLGA;
KŁOS KAROLINA
(54) Sposób otrzymywania kwasów antrachinono-1-karboksylowych na drodze utleniania
(57) Ujawniono sposób otrzymywania kwasów antrachinono-1-karboksylowych o wzorze (I), w którym R1 oznacza metyl lub atom
chloru. Sposób charakteryzuje się tym, że mono- lub dimetyloantrachinon o wzorze (II), w którym R1 ma znaczenie zdeﬁniowane
dla wzoru (I), a R2 oznacza metyl, poddaje się utlenianiu za pomocą
układu utleniającego zawierającego źródło bromu i ewentualnie
związek zapewniający anion utleniający.
(16 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411703 (22) 2015 03 23
(51) C07D 235/12 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
B01J 27/128 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce
(72) JABŁOŃSKA-WAWRZYCKA AGNIESZKA MONIKA;
ROGALA PATRYCJA MONIKA
(54) Nowy chlorkowy związek koordynacyjny rutenu(VI)
i sposób wytwarzania jego krystalicznej postaci
(57) Wyosobniono monokryształy nowego chlorkowego kompleksu rutenu na +VI stopniu utlenienia, otrzymanego w reakcji
0,1 M roztworu chlorku rutenu(III) z 2-hydroksymetylobenzimidazolem, w obecności kwasu solnego i etanolu. Związek charakteryzuje się tym, że preparatyka prowadzona metodą one-pot, spowodowała protonację liganda, a tym samym stabilizację +VI stopnia
utlenienia metalu, co doprowadziło do otrzymania krystalicznej
postaci związku oraz wysokiej wydajności reakcji, przy zastosowaniu etanolu jako rozpuszczalnika. Wstępne badania mikrobiologiczne na aktywność przeciwbioﬁlmową wykazały, że związek wykazuje właściwości hamujące w stosunku do bakteryjnego bioﬁlmu
wytworzonego przez Pseudomonas aeruginosa.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411704 (22) 2015 03 23
(51) C07D 235/12 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61L 101/44 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce
(72) CZERWONKA GRZEGORZ; KACA WIESŁAW ROMAN;
JABŁOŃSKA-WAWRZYCKA AGNIESZKA MONIKA;
ROGALA PATRYCJA MONIKA
(54) Wykorzystanie nowych kompleksów Ru(IV) i Ru(VI)
jako inhibitorów procesu tworzenia się biofilmu
bakteryjnego
(57) Ujawniono nowy sposób hamowania wzrostu bioﬁlmu bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich z wykorzystaniem chlorkowych kompleksów Ru(IV) i Ru(VI). Zastosowane stężenia związków
rutenu mieściły się w zakresie od 0,5 μM do 2 mM, a proces hamowania bioﬁlmu prowadzono w warunkach tlenowych, beztlenowych oraz mikroaeroﬁlnych.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411642 (22) 2015 03 18
(51) C08G 65/44 (2006.01)
C08G 65/38 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(72) WIELGOSZ ZBIGNIEW; JEZIÓRSKA REGINA;
STASIŃSKI JANUSZ; FIRLIK SEBASTIAN;
KRUZEL ANGELIKA; PAWŁOWSKI SŁAWOMIR
(54) Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) o dużym
ciężarze cząsteczkowym
(57) Ujawniono sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) o założonym, regulowanym, dużym ciężarze cząsteczkowym, przez
polimeryzację utleniającą 2,6-dimetylofenolu (DMF), w układzie
rozpuszczalnik/nierozpuszczalnik, z zastosowaniem kompleksu
katalitycznego aminy drugorzędowej z solą miedzi (II), którą prowadzi się przy ustalonym stosunku objętościowym rozpuszczalnik/
nierozpuszczalnik i z ustaloną ilością kompleksu katalitycznego,
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wyrażoną jako stosunek molowy DMF/Cu(II). Otrzymany produkt
jest przeznaczony do wytwarzania folii i membran.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 411645 (22) 2015 03 18
(51) C08G 65/44 (2006.01)
C08G 65/38 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(72) WIELGOSZ ZBIGNIEW; STASIŃSKI JANUSZ;
JEZIÓRSKA REGINA; PAWŁOWSKI SŁAWOMIR;
FIRLIK SEBASTIAN
(54) Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) metodą
ciągłą
(57) Sposób wytwarzania metodą ciągłą poli(tlenku fenylenu)
o założonym, regulowanym ciężarze cząsteczkowym, przez polimeryzację utleniającą 2,6-dimetylofenolu (DMF) z zastosowaniem
kompleksu aminy drugorzędowej z solą miedzi (II), polega na tym,
że polimeryzację prowadzi się przy ustalonym stosunku objętościowym rozpuszczalnik/nierozpuszczalnik i z ustaloną ilością kompleksu katalitycznego, przy czym proces prowadzi się w trzech etapach kolejno oligomeryzacji, polimeryzacji i ﬁnalizacji, w układzie
co najmniej trzech połączonych reaktorów przepływowych (I, II, III)
z zapewnionym systemem mieszania, grzania i chłodzenia.
(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 411646 (22) 2015 03 18
(51) C08G 65/44 (2006.01)
C08G 65/38 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(72) WIELGOSZ ZBIGNIEW; JEZIÓRSKA REGINA;
STASIŃSKI JANUSZ; FIRLIK SEBASTIAN;
PAWŁOWSKI SŁAWOMIR; SUWAŁA KATARZYNA
(54) Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu)
o założonym, regulowanym ciężarze
cząsteczkowym
(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu wytwarzania poli(tlenku fenylenu) o założonym, regulowanym ciężarze cząsteczkowym, przez
polimeryzację utleniającą 2,6-dimetylofenolu (DMF), w układzie
rozpuszczalnik/nierozpuszczalnik, z zastosowaniem kompleksu
katalitycznego aminy drugorzędowej z solą miedzi (II), którą prowadzi się przy ustalonym stosunku objętościowym rozpuszczalnik/nierozpuszczalnik i z ustaloną ilością kompleksu katalitycznego,
wyrażoną jako stosunek molowy DMF/Cu(II).
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 411679 (22) 2015 03 20
(51) C08J 11/08 (2006.01)
(71) RS PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72) GRZYBOWSKI PIOTR
(54) Instalacja do ciągłej przeróbki odpadów
politereftalanu etylenu PET
(57) Instalacja do ciągłej przeróbki odpadów politereftalanu
etylenu PET charakteryzuje się tym, że tworzy trójstopniową linię
produkcyjną zasilaną rozdrobnionymi odpadami PET z dozownika
D i zawiera pierwszy stopień roztwarzania, transestryﬁkacji z wysokowrzącymi alkoholami i odbarwiania, drugi stopień transestryﬁkacji z niskowrzącymi alkoholami i oddzielenia estrów kwasu
tereftalowego i trzeci stopień hydrolizy, oddestylowania niskowrzącego alkoholu i wydzielenia kwasu tereftalowego. Każdy ze stopni
zawiera co najmniej dwa reaktory R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 przepływowe, połączone ze sobą kaskadowo oraz obwody 1, 2, 3 zawracania do poprzednich stopni produktów pośrednich w postaci
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glikolu, wysokowrzących alkoholi i niskowrzących alkoholi, poprzez
zbiorniki Z1, Z2, Z3 magazynowe. W odmianie wynalazku pierwszy
i drugi stopień instalacji zawiera co najmniej jeden reaktor rurowy.
Z instalacji otrzymuje się gotowy produkt w postaci suchego proszku kwasu tereftalowego PTA.
(8 zastrzeżeń)
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ca nieorganiczna – Ren+/RE(n+1)+ w warunkach redukcji, który charakteryzuje się tym, że prowadzi się domieszkowanie matrycy luminoforu w podsieci anionowej jonami o ładunku niższym niż jon
tworzący daną sieć, przez co kreuje się nadmiarowy ładunek ujemny, stabilizujący wyższy stan ładunkowy jonu lantanowca. Sposób
kontroli stężenia jonu lantanowca (RE) na odpowiednim stopniu
utlenienia w układzie matryca nieorganiczna - Ren+/RE(n+1)+ polega na tym, że kontrolę stężenia lantanowca wyrażoną stosunkiem
[Ren+]/[RE(n+1)+] realizuje się poprzez kontrolę stężenia domieszki
stabilizującej matrycę luminoforu w podsieci anionowej.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411651 (22) 2015 03 19
(51) C09K 17/02 (2006.01)
E21F 15/00 (2006.01)
(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) ŁĄCZNY MARIAN JACEK; GOGOLA KRZYSZTOF;
ŚWINDER HENRYK; JANOSZEK TOMASZ;
BAJERSKI ANDRZEJ
(54) Mieszanina do poprawy rekonsolidacji gruzowiska
zawałowego
(57) Mieszanina składa się z 10% do 90% objętościowych części

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 11 20

A1 (21) 411685 (22) 2015 03 25
(51) C08K 5/3462 (2006.01)
C08L 1/28 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
PAN, Wrocław
(72) CIEKOT JAROSŁAW; PSURSKI MATEUSZ;
WIETRZYK JOANNA; BORATYŃSKI JANUSZ
(54) Koniugat i jego zastosowanie
(57) Ujawniono wykorzystanie celulozy i jej pochodnych, jako nośników leków przeciwnowotworowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411621 (22) 2015 03 16
(51) C09K 11/04 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(72) SZCZODROWSKI KAROL; GÓRECKA NATALIA;
GRINBERG MAREK; BARZOWSKA JUSTYNA
(54) Sposób stabilizacji wyższego stanu ładunkowego
(n+1)+ jonu lantanowca (RE) w układzie matryca
nieorganiczna – REn+/RE(n+1)+ w warunkach redukcji
w celu otrzymania liminoforu i sposób kontroli
stężenia jonu lantanowca (RE) na danym stopniu
utlenienia [(n+1)+ lub n+] w układzie matryca
nieorganiczna- REn+/RE(n+1)+ w luminoforze
(57) Wynalazek ujawnia zagadnienie opracowania nowego sposobu stabilizacji wyższego stanu ładunkowego jonu lantanowca,
w celu otrzymania luminoforu i nowego sposobu kontroli stężenia
jonu lantanowca w luminoforze oraz sposób stabilizacji wyższego
stanu ładunkowego (n+1)+ jonu lantanowca (RE) w układzie matry-

stałych, o udziale od 1% do 98% objętościowych skał typu ilastego o uziarnieniu poniżej 1 mm, od 1% do 98% objętościowych skał
typu ilastego o uziarnieniu 1 - 5 mm i od 1% do 98% objętościowych skał typu ilastego o uziarnieniu 5 - 10 mm oraz ma od 10%
do 90% części objętościowych produktów mineralnej karbonatyzacji ubocznych produktów spalania z kotłów ﬂuidalnych i/lub/
pyłowych i/lub rusztowych, powstających w procesie chemicznej
reakcji ubocznych produktów spalania z ditlenkiem węgla, charakteryzujących się zawartością wolnego tlenku wapnia poniżej 1%,
zmieszanych z wodą w stosunku objętościowym od 0,1:1 do 10:1.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411723 (22) 2015 03 23
(51) C09K 19/20 (2006.01)
(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa
(72) DĄBROWSKI ROMAN; MILEWSKA KATARZYNA;
DRZEWIŃSKI WITOLD; ŻURAWSKA MAGDALENA;
CZERWIŃSKI MICHAŁ; PIECEK WIKTOR;
JAROSZEWICZ LESZEK
(54) Wysokokątowa antyferroelektryczna mieszanina
wykazująca bezpośrednie przejście z fazy
antyferroelektrycznej do fazy izotropowej
(57) Ujawniono mieszaniny antyferroelektryczne wysokokątowe
i ortokoniczne o podwyższonej stabilności chemicznej charakteryzujące się bezpośrednim przejściem z fazy antyferroelektrycznej
do fazy izotropowej (SmCA-Izo) złożone z wyselekcjonowanych
chiralnych związków o wzorze 1 lub 1 i 2, w których indeks n oznacza liczbę całkowitą 3 lub 4 lub 5, indeks r oznacza liczbę całkowitą od 1 do 8 korzystnie 3, indeks s oznacza korzystnie liczbę 1,
indeks t oznacza liczbę całkowitą od 1 do 10, indeks w oznacza
liczbę całkowitą od 0 do 5 korzystnie 2 lub 3, podstawniki lateralne:
X1, X2, X3, X4, X5, X6 oznaczają niezależnie atom lub atomy wodoru
i ﬂuoru, symbol Z2 oznacza wiązanie pojedyncze lub grupę -COOlub –CH2CH2- lub –CH2O-lub –CF2O-, symbol Z3 oznacza grupę
-COO- lub –CH2O- lub –CF2O-, podstawnik Y oznacza grupę –CH3
lub –CH2F lub –CHF2 lub –CF3 lub C2H5. Przedmiotem rozwiązania
jest również chiralny związek z fazą antyferroelektryczną o wzorze 2,
w którym indeks n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 8, indeks r
oznacza liczbę całkowitą od 1 do 8 korzystnie 3, indeks s oznacza
liczbę 0 lub 1, indeks t oznacza liczbę całkowitą od 0 do 10, indeks
w oznacza liczbę od 0 do 5, podstawniki lateralne: X1, X2, X3, X4, X5, X6
oznaczają niezależnie atom lub atomy wodoru i ﬂuoru, symbol Z2
oznacza wiązanie pojedyncze lub grupę -COO- lub –CH2CH2- lub
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–CH2O- lub –CF2O-, symbol Z3 oznacza grupę -COO- lub –CH2Olub –CF2O-, podstawnik Y oznacza grupę –CH3 lub –CH2F lub
–CHF2 lub –CF3 lub C2H5.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 411532 (22) 2015 03 12
(51) C10L 1/14 (2006.01)
(71) INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(72) STANIK WINICJUSZ; JANECZEK MICHAŁ;
KONIECZNY RAFAŁ; SIKORA KATARZYNA;
SIKORA KRZYSZTOF
(54) Dodatek cetanowo-detergentowy
do energooszczędnych olejów napędowych
(57) Dodatek cetanowo-detergentowy do energooszczędnych olejów napędowych zawiera od 5,0% (m/m) do 95% (m/m)
modyﬁkatora zapłonu w postaci estrów azotanowych alkoholi
pierwszorzędowych o ilości atomów węgla w rodniku alkoksylowym od 4 do 12, o łańcuchu liniowym lub rozgałęzionym,
3,0% (m/m) do 50,0% (m/m) surfaktantu o właściwościach detergentowo - dyspergujących w postaci alkenylobursztynoimidów z kationem amoniowym i anionem metyloszczawianowym,
3,0% (m/m) do 10,0% (m/m) inhibitora utleniania, przy czym inhibitorem utleniania są alkilowane monofenole, alkilofenole, bisfenole, alkilowane hydrochinony lub ich mieszaniny i 0,01% (m/m)
do 20% (m/m) stabilizatora będącego estrem 4-hydroksy 2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-1-oksylu, a ponadto ewentualnie zawiera
10,0% (m/m) do 50,0% (m/m) modyﬁkatora smarności, 1,0% (m/m)
do 20,0% (m/m) inhibitora korozji, 1,0% (m/m) do 10,0% (m/m) demulgatora i/lub inhibitora pienienia, 0,5% (m/m) do 10,0% (m/m)
deaktywatora metali.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 411563 (22) 2015 03 13
(51) C10L 11/04 (2006.01)
(71) BEYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Śmiałowice
(72) BEJSTER BOGDAN JAN
(54) Sposób wytwarzania syntetycznych podpałek
na bazie tworzyw sztucznych i biodegradowalnej
cieczy nie będącej paliwem płynnym oraz
syntetyczne podpałki na bazie tworzyw sztucznych
i biodegradowalnej cieczy nie będącej paliwem
płynnym
(57) Sposób wytwarzania syntetycznych podpałek na bazie tworzyw sztucznych polega na tym, że do żywicy mocznikowo-formaldehydowej dodaje się wodę w ilości poniżej 10% masy produktu
oraz surfaktant, jakim jest alkilobenzenosulfonian sodu w ilości 1 1,5%, korzystnie 1% masy produktu i tak przygotowana mieszanina
jest nieprzerwanie mieszana mieszadłem w temperaturze pokojowej przez 30 minut, po czym mieszanina przepompowywana jest
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do kolejnego zbiornika, zaopatrzonego w mieszadło mechaniczne
ciągle ją mieszające w temperaturze pokojowej oraz dyspergator,
w trakcie tej operacji dodaje się stopniowo ciecz biodegradowalną, nie będącą paliwem płynnym, o składzie: mleczanu etylu (w
proporcji około 35%) oraz gliceryny technicznej (w proporcji około
65%) łącznie w ilości korzystnie ok. 80% masy produktu, którym jest
powstała mieszanina, następuje łączenie się ze sobą obu mieszanin tworząc sztywną, trwałą emulsję, do której z kolei dodaje się
10 procentowego kwasu ortofosforowego w stosunku wagowym
10 : 1 emulsji do kwasu i następuje uformowanie gotowej podpałki do docelowego kształtu przez jej chemoutwardzenie. Przedmiotem rozwiązania jest również syntetyczna podpałka na bazie
tworzyw sztucznych, która zawiera żywicę mocznikowo - formaldehydową w ilości 11 - 14%, korzystnie 14% masy produktu, surfaktant w postaci alkilobenzenosulfonianu sodu w ilości 0,5 - 1,0%,
korzystnie 0,5% masy produktu, ciecz biodegradowalną, nie będącą paliwem płynnym, stanowiącą mieszaninę mleczanu etylu (w
proporcji około 35%) oraz gliceryny technicznej (w proporcji około
65 %), korzystnie 80% masy produktu, łącznie w ilości korzystnie
ok. 80% masy produktu, oraz 10 procentowy kwas ortofosforowy
w ilości 0,9 - 1,1%, korzystnie 1,0% masy produktu.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411750 (22) 2015 03 25
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(71) INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI
IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Kraków
(72) SZALENIEC MACIEJ; RUGOR AGNIESZKA;
DUDZIK AGNIESZKA; TATARUCH MATEUSZ;
SZYMAŃSKA KATARZYNA; JARZĘBSKI ANDRZEJ
(54) Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych
pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu
(57) Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych
sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu na drodze
regioselektywnej hydroksylacji pochodnych sterolowych, preparatem enzymatycznym o aktywności dehydrogenazy C25 steroidowej (S25DH) pochodzącej z bakterii Sterolibacterium denitriﬁcans
Chol-18, polega na tym, że proces regioselektywnej hydroksylacji substratów prowadzi się w środowisku wodno-organicznym,
w obecności reutleniacza, w temperaturze 15 - 45°C, a zwłaszcza
do 30°C, z użyciem preparatu enzymatycznego, wykazującego
aktywność dehydrogenazy C25 steroidowej (S25DH) pochodzącej
z bakterii Sterolibacterium denitriﬁcans Chol-1S, homogenicznego
lub immobilizowanego kowalencyjnie na nośniku stałym nierozpuszczalnym w środowisku reakcji.
(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 411711 (22) 2015 03 23
(51) C12Q 1/44 (2006.01)
C12N 11/14 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C07C 67/46 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) CHROBOK ANNA; BONCEL SŁAWOMIR;
SITKO MAGDALENA
(54) Sposób otrzymywania laktonów
(57) Sposób otrzymywania laktonów (wzór ogólny 2) w reakcji
utleniania Baeyera-Villigera cyklicznych ketonów (wzór ogólny 1)
w obecności wodnego 30 - 60% roztworu H2O2 oraz kwasów karboksylowych lub estrów (wzór ogólny 3) polega na tym, że związki
te otrzymuje się wobec biokatalizatora zbudowanego z materiału
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węglowego, na który nanosi się metodą adsorpcyjną natywną lipazę B Candida antarctica, w temperaturze 10-45°C, w czasie 1 - 24
godzin.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411561 (22) 2015 03 13
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(71) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk
(72) DZIADZIUSZKO RAFAŁ; RZYMAN WITOLD;
SZUTOWICZ-ZIELIŃSKA EWA; JASSEM JACEK;
POLAŃSKA JOANNA; WIDŁAK PIOTR
(54) Profil mikroRNA skojarzony z profilem markerów
białkowych krwi jako test wykrywania raka płuca
(57) Przedmiotem wynalazku jest metoda predykcyjna do wykrywania i/lub wykluczenia raka płuca, polegająca na pomiarze
poziomu ekspresji miRNA i stężenia białek w próbce badanej, obejmująca: - badanie w biologicznej próbce krwi 23 miRNA oraz 6
markerów białkowych, - oznaczenie poziomu ekspresji wskazanych
miRNA i stężenia wskazanych białek we krwi, względem poziomu
ekspresji wskazanych miRNA, poprzez wyliczenie różnicy pomiędzy
poziomem referencyjnym miRNA a zmierzoną wartością ekspresji
każdego ze wskazanych miRNA, - oznaczenie i odniesienie stężenia białek do wartości referencyjnej podanej jako wartość górnego
poziomu wartości referencyjnych dla danego markera białkowego
w populacji osób zdrowych, do którego odnoszone jest jego stężenie w surowicy osoby badanej. Ujawniono również zestaw testowy
oraz zastosowanie tej metody do wykrywania raka płuca u osób
z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 411632 (22) 2015 03 19
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
C12N 15/55 (2006.01)
(71) POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE,
Szczecin; CYBULSKI CEZARY, Wołczkowo;
LUBIŃSKI JAN, Szczecin
(72) CYBULSKI CEZARY; LUBIŃSKI JAN
(54) Sposób, zastosowanie i zestaw do wykrywania
wysokiego ryzyka raka piersi przez badanie mutacji
genu RECQL
(57) Zgłoszenie opisuje sposoby znajdujące zastosowanie w diagnozowaniu genetycznej predyspozycji do chorób u ludzi i polega
na ocenie czy w materiale biologicznym badanej osoby występuje
specyﬁczna zmiana konstytucyjna w genie RECQL. Zgłoszenie dotyczy nowej metody diagnostycznej, wykrywającej wysoką genetyczną predyspozycję do inwazyjnego raka piersi. Zgłoszenie dotyczy także zestawu diagnostycznego.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411661 (22) 2015 03 19
(51) C22C 27/04 (2006.01)
B22F 9/22 (2006.01)
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(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa;
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH,
Gliwice; ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(72) MAJEWSKI TOMASZ; MICHAŁOWSKI JERZY;
PIĘTASZEWSKI JAN; LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA;
BENKE GRZEGORZ; DUBRAWSKI MAREK;
CHMIELARZ ANDRZEJ; KOPYTO DOROTA
(54) Sposób wytwarzania proszku wolfram-nikiel
z zastosowaniem wolframianu (VI) niklu (II)
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania proszku
metalicznego wolfram-nikiel z wolframianu(VI) niklu(II). Sposób
polega na wyżarzaniu wolframianu(VI) niklu(II) w atmosferze czystego wodoru – H2 lub w atmosferze zdysocjowanego amoniaku
czyli w mieszaninie H2 + N2, o podstawowym składzie 75% obj. H2 +
25% obj. N2. Podczas wyżarzania w temperaturze od 800 do 1100°C
następuje redukcja wolframianu(VI) niklu(II) wodorem.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 412962 (22) 2015 06 30
(51) C23C 4/10 (2016.01)
C23C 4/12 (2016.01)
C04B 35/48 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice;
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa; CERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilamowice;
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) WRONA ADRIANA; LIS MARCIN; CZEPELAK MARIAN;
OSADNIK MAŁGORZATA; KAMIŃSKA MAŁGORZATA;
BILEWSKA KATARZYNA; TOMCZYK PIOTR;
MAZUR JACEK; WIĘCŁAW GRZEGORZ;
CZECHOWSKA KINGA; MOSKAL GRZEGORZ;
SWADŹBA ŁUCJA; WITALA BARTOSZ;
SWADŹBY RADOSŁAWA
(54) Cermetaliczny modyfikowany materiał
kompozytowy i sposób jego otrzymywania
(57) Cermetaliczny modyﬁkowany materiał kompozytowy posiadający podłoże z niestabilizowanego tlenku cyrkonu, fazy wysokotemperaturowego metalu, korzystnie molibdenu lub stopu
molibden/ren i co najmniej jednej fazy ceramicznej z tlenku glinu
lub tlenku krzemu lub krzemianu cyrkonu lub glinokrzemianu glinu
lub spinelu MgO-Al2O3 lub krzemki molibdenu i/lub węgliki molibdenu, charakteryzuje się tym, że podłoże pokryte jest warstwą
metaliczną molibdenu lub stopu molibdenu z renem.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 411567 (22) 2015 03 13
(51) C23F 13/02 (2006.01)
(71) SOLLICH ANDRZEJ ATLAS-SOLLICH ZAKŁAD
SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH, Banino
(72) SOLLICH ANDRZEJ
(54) System ochrony katodowej
(57) System ochrony katodowej ma stację ochrony katodowej (1),
której jeden zacisk połączony jest przewodami z konstrukcją chronioną (2) i elektrodą symulującą (3), drugi zacisk z anodą (5), trzeci
zacisk z elektrodą odniesienia (4), wyposażony jest w mikrokontroler (9) z dołączonym do niego blokiem sygnalizacji (10) oraz blokiem komunikacji (11) i charakteryzuje się tym, że na przewodzie
konstrukcji chronionej (2) dołączony jest separowany galwanicznie
indukcyjny przetwornik pomiaru prądu (7) z wyjściem dołączonym
do wejścia przetwornika analogowo - cyfrowego w mikrokontrolerze (9), do którego także dołączone jest wyjście różnicowego
wzmacniacza pomiarowego (8) z wejściami dołączonymi do przewodu konstrukcji chronionej (2) i przewodu elektrody odniesie-
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nia (4), a do przewodu anody (5) dołączony jest separowany galwanicznie szybki klucz (6) połączony z wyjściem mikrokontrolera (9).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411568 (22) 2015 03 13
(51) C23F 13/04 (2006.01)
(71) SOLLICH ANDRZEJ ATLAS-SOLLICH ZAKŁAD
SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH, Banino
(72) SOLLICH ANDRZEJ
(54) Sposób i układ ochrony katodowej obiektu
(57) Sposób ochrony katodowej obiektu charakteryzuje się tym,
że do mikrokontrolera (5) wprowadza się zadaną wartość nominalnego prądu polaryzacji pochodzącego ze źródła prądowego (1)
i jego wartości graniczne oraz wartość nominalnego potencjału
ochrony, a następnie dokonuje się pomiarów chwilowych wartości bieżącego potencjału ochrony i bieżącego prądu polaryzacji
i wprowadza się również do mikrokontrolera (5), gdzie następuje
ich przetwarzanie i porównanie z zadanymi wartościami nominalnego potencjału ochrony obiektu i nominalnego prądu polaryzacji, w wyniku czego generuje się i wyprowadza z mikrokontrolera (5) do źródła prądowego (1) sygnał sterujący, za pomocą którego
zmienia się wartość bieżącego prądu polaryzacji. Układ charakteryzuje się tym, że między obiektem (10) i elektrodą pomiarową (11)
włączony jest wzmacniacz różnicowy (4), którego wyjście dołączone jest do przetwornika analogowo-cyfrowego w mikrokontrolerze (5), do którego także dołączone jest wyjście przetwornika prądowo - napięciowego (2), a wyjście mikrokontrolera (5) połączone
jest ze źródłem prądowym (1), natomiast jego wejście połączone
jest z blokiem programowania (6).
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1 (21) 411744 (22) 2015 03 25
(51) D01D 5/08 (2006.01)
D01D 5/088 (2006.01)
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(71) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH,
Łódź
(72) MIK TOMASZ; WRZEŚNIEWSKA-TOSIK KRYSTYNA;
SULAK KONRAD; DĘBIEC DARIUSZ;
ZIEMIŃSKA MIROSŁAWA; PAŁCZYŃSKA MICHALINA
(54) Sposób wytwarzania kompozytowej włókniny
(57) Sposób wytwarzania kompozytowej włókniny polega
na tym, że podczas wytwarzania włókniny znaną techniką spunbonded do strefy chłodzenia i rozciągania włókien z polimerów
włóknotwórczych o współczynniku płynięcia nie niższym niż
3 g/10 min. wprowadza się z zewnątrz ukierunkowany strumień
powietrza zawierający substancje stałe w postaci pyłu, włókien lub
płatków z tworzyw sztucznych lub surowców naturalnych, który zasysany jest przez powietrze procesowe. Z uformowanych włókien
z wprowadzoną substancją stałą formuje się runo, które zespala się
na kalandrze w temperaturze nie wyższej niż 200°C, a następnie
wytworzoną włókninę zawierającą 1 - 90% stałych dodatków modyﬁkujących odbiera się na urządzeniu odbiorczym.
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

A1 (21) 411610 (22) 2015 03 16
(51) E01B 7/02 (2006.01)
(71) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice
(72) BRZÓZKA PIOTR; SMYCZYŃSKI JERZY
(54) Urządzenie do kontroli położenia iglic i ruchomych
dziobów pojazdów szynowych
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do kontroli położenia iglic i ruchomych dziobów rozjazdów szynowych, zwłaszcza
rozjazdów kolejowych. Urządzenie to ma specjalne łączniki kształtowe (43 i 55), ustawione wraz z prętami kontrolnymi na wspólnej
wysokości, w jednej osi poprzecznej do osi rozjazdu, które to łączniki (43, 55) posiadają ucha wahliwe (44, 56), którymi poprzez gwintowane łączniki (45 i 57) są połączone z nakrętkami rzymskimi (46,
60). Po obu końcach prętów są usytuowane ucha wahliwe (50 i 62)
ustawione w jednej wspólnej płaszczyźnie, z których jedno (50) jest
połączone z ząbkowanym łącznikiem (51), a drugie (62) jest połączone z ząbkowanym łącznikiem (63). Łączniki (51 i 63) dolegają
do baz ząbkowanych (52, 64) i są blokowane ustalającymi płytkami (53) oraz (65).
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 411715 (22) 2015 03 23
(51) E01H 5/00 (2006.01)
E01H 5/02 (2006.01)
E01H 5/06 (2006.01)
(71) CZARNOTA ROMAN, Olsztyn
(72) CZARNOTA ROMAN
(54) Odśnieżarka ręczna
(57) Odśnieżarka ręczna składa się z ramy wykonanej z płaskownika (1) połączonej z kształtownikiem (2), do którego poprzez
wsporniki zamocowane są trzy kółka (3) i uchwyt ręczny (18)
a na powierzchni górnej przytwierdzone są dwa kątowniki, do których jednym końcem zamocowany jest przegubowo wysięgnik (5).
Drugi koniec wysięgnika połączony jest przegubowo z poziomymi płaskownikami (8, 9) przytwierdzonymi do lemiesza pługa (10),
który ma kształt wygiętego prostokąta ze stroną wklęsłą zgodną
z kierunkiem jazdy. Lemiesz ma zagiętą górną krawędź w kierunku
ruchu, a dolną ma zagiętą w kierunku przeciwnym, w dolnej części
zamontowany jest pas gumowy za pomocą nierównoramiennego
kątownika przytwierdzonego śrubami. Na wypukłej stronie lemiesza zamontowane są wygięte kształtowniki (13) a do płaskownika (8) zamontowana jest półkolista blacha (14), która dociskana jest
śrubą (15) z podkładką (l6) ustalając dwustronny kąt skrętu i położenia lemiesza (10).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411740 (22) 2015 03 25
(51) E02B 3/04 (2006.01)
E02B 3/10 (2006.01)
E02B 7/00 (2006.01)
(71) STĘPIEŃ ANDRZEJ JACEK, Warszawa
(72) STĘPIEŃ ANDRZEJ JACEK
(54) Sposób zabezpieczania domów i budynków przed
zalaniem
(57) Ujawniono sposób zabezpieczania domów i obiektów
użytkowych przed zalaniem. Sposób polega na zabudowaniu
na stałe obsad oraz łączących ich poprzecznych kształtowników,
w umocnionym gruncie oraz mocowaniu do obsad podczas niebezpieczeństwa zalania, pionowych podpór (3), wyposażonych
w prowadnice (4), w które wsuwane są od góry segmenty osłon
zapory (5). Dostosowanie chronionego obiektu następuje szybko
a zabudowa zabezpieczenia nie stanowi przeszkody w normalnym
użytkowaniu chronionego obiektu.
(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411581 (22) 2015 03 13
(51) E04B 1/74 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
E04B 1/70 (2006.01)
E04F 13/07 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
(71) FRYJEWICZ PIOTR, Zakopane
(72) FRYJEWICZ PIOTR
(54) System i sposób izolacji cieplnej i hydrologicznej
zwłaszcza do budynków
(57) System izolacji cieplnej i hydrologicznej, zwłaszcza do budynków, wykorzystujący ściany nośne, listwy montażowe oraz
płytki i/lub płyty elewacyjne, charakteryzuje się tym, że zewnętrzna powierzchnia ściany nośnej (1) przylega do zewnętrznej powierzchni listew montażowych (2), przy czym listwy montażowe (2)
wyposażone są w zamki - kształtki wewnętrzne listew montażowych (9B), które wykonane są po wewnętrznej - środkowej stronie
listew montażowych (2), przy czym wewnątrz zamków - kształtek
wewnętrznych listew montażowych (9B), na całej długości listew
montażowych (2) wpuszczone są płyty izolacyjne montażowe (5),
ponad to płyty izolacyjne montażowe (5) osadzone są wzdłuż całej długości listew montażowych (2), przy czym płyty izolacyjne
montażowe (5) wyposażone są po zewnętrznej - czołowej stronie
w zamki - kształtki podcięcia płyt izolacyjnych montażowych (9A),
przy czym do frontowej części warstwy płyt izolacyjnych montażowych (5) przylegają płytki elewacyjne proste (6), a w narożach
przylegają płytki elewacyjne narożne, przy czym powierzchnia
boczna ściany nośnej (1) przylega do stolarki, ponadto przestrzeń
ograniczona przez powierzchnię boczną ściany nośnej (1), a także
płyt izolacyjne montażowe (5) i płytek elewacyjnych prostych (6)
oraz usytuowanych w narożach płytek elewacyjnych narożnych,
jak również usytuowanej od spodu płytki startowej, wypełniona
jest korzystnie poliuretanem aplikowanym przez zalewanie i/lub
wtryskiwanie. Sposób otrzymywania izolacji cieplnej i hydrologicznej, zwłaszcza do budynków, wykorzystujący ściany nośne, stolarkę
oraz płytki, polega na tym, że w pierwszym etapie do ściany nośnej (1) mocuje się trwale listwy montażowe (2), w drugim etapie
do listew montażowych (2) wsuwa się od góry płyty izolacyjne
montażowe (5), w trzecim etapie do płyt izolacyjnych montażowych (5) wsuwa się płytki elewacyjne proste (6) oraz płytki elewacyjne narożne, w czwartym etapie nakłada się uszczelnienie, w piątym etapie aplikuje się poliuretan.
(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 411584 (22) 2015 03 13
(51) E04B 1/74 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
E04B 1/70 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/07 (2006.01)
(71) ZACZKIEWICZ TOMASZ, Kielce
(72) ZACZKIEWICZ TOMASZ

Nr 20 (1115) 2016

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54) System i sposób izolacji cieplnej i hydrologicznej
zwłaszcza do budynków
(57) System izolacji cieplnej i hydrologicznej, zwłaszcza do budynków, wykorzystujący ściany nośne, listwy montażowe oraz
płytki i/lub płyty elewacyjne, charakteryzuje się tym, że zewnętrzna powierzchnia ściany nośnej (1) przylega do zewnętrznej powierzchni listew montażowych (2), przy czym listwy montażowe (2)
wyposażone są w zamki - kształtki wewnętrzne listew montażowych (9B), które wykonane są po wewnętrznej - środkowej stronie
listew montażowych (2), przy czym wewnątrz zamków - kształtek
wewnętrznych listew montażowych (9B), na całej długości listew
montażowych (2) wpuszczone są płyty izolacyjne montażowe (5),
ponadto płyty izolacyjne montażowe (5) osadzone są wzdłuż całej długości listew montażowych (2), przy czym płyty izolacyjne
montażowe (5) wyposażone są po zewnętrznej - czołowej stronie
w zamki - kształtki podcięcia płyt izolacyjnych montażowych (9A),
przy czym do frontowej części warstwy płyt izolacyjnych montażowych (5) przylegają płytki elewacyjne proste (6), a w narożach
przylegają płytki elewacyjne narożne, przy czym powierzchnia
boczna ściany nośnej (1) przylega do stolarki, ponadto przestrzeń
ograniczona przez powierzchnię boczną ściany nośnej (1), a także
płyt izolacyjne montażowe (5) i płytek elewacyjnych prostych (6)
oraz usytuowanych w narożach płytek elewacyjnych narożnych,
jak również usytuowanej od spodu płytki startowej, wypełniona
jest korzystnie poliuretanem aplikowanym przez zalewanie i/lub
wtryskiwanie. Sposób otrzymywania izolacji cieplnej i hydrologicznej, zwłaszcza do budynków, wykorzystujący ściany nośne, stolarkę
oraz płytki, polega na tym, że w pierwszym etapie do ściany nośnej (1) mocuje się trwale listwy montażowe (2), w drugim etapie
do listew montażowych (2) wsuwa się od góry płyty izolacyjne
montażowe (5), w trzecim etapie do płyt izolacyjnych montażowych (5) wsuwa się płytki elewacyjne proste (6) oraz płytki elewacyjne narożne, w czwartym etapie nakłada się uszczelnienie, w piątym etapie aplikuje się poliuretan.
(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 411641 (22) 2015 03 18
(51) E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/22 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
B28B 3/00 (2006.01)
(71) BRZESKI ARKADIUSZ, Łódź; NOWAK JERZY, Pisarzowice
(72) BRZESKI ARKADIUSZ; NOWAK JERZY
(54) Metoda wytwarzania płyt budowlanych z piasku
związanego tworzywami sztucznymi
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest metoda wytwarzania płyt budowlanych z piasku związanego tworzywami sztucznymi mająca
zastosowanie w budownictwie oraz w aranżacji wnętrz jako gotowe elementy konstrukcyjne. Płyty powstają z piasku, dowolnej frakcji, wymieszanego z tworzywem sztucznym, który następnie jest
formowany w żaroodpornej formie (7), której znajduje się metalowa konstrukcja wzmacniająca dla powstającej płyty. Po ostygnięciu
płyty można ją łączyć z kolejnymi płytami za pomocą termicznego
zgrzewania lub za pomocą technik stosowanych w budownictwie.
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Korzystne w metodzie wytwarzania płyt budowlanych z piasku
związanego za pomocą tworzyw sztucznych jest zastosowanie
odpadów plastikowych z wysypisk oraz butelek PET jako spoiwa
płyty co skutecznie obniża koszty produkcji oraz chroni środowisko
naturalne.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411585 (22) 2015 03 13
(51) E04B 1/88 (2006.01)
(71) ZACZKIEWICZ TOMASZ, Kielce
(72) ZACZKIEWICZ TOMASZ
(54) Wypełnienie i sposób konstrukcji przegród
zwłaszcza ścian, podłóg i dachów szczególnie dla
zabudów modułowych jednostek pływających
(57) Wypełnienie i konstrukcja przegród, zwłaszcza ścian, podłóg
i dachów, szczególnie dla zabudów modułowych jednostek pływających, wykorzystujących proﬁle konstrukcyjne, płyty termoizolacyjne oraz deski tarasowe, charakteryzuje się tym, że baza konstrukcyjna (BK) dachu oraz podłogi wyposażona jest w proﬁl konstrukcyjny
zetowy (PZ), który kształtem dopasowany jest od dołu do górnej
części proﬁlu konstrukcyjnego kątowego (PK), przy czym pomiędzy
dolną powierzchnią proﬁlu konstrukcyjnego zetowego (PZ), a górną powierzchnią proﬁlu konstrukcyjnego kątowego (PK) umieszczona jest blacha trapezowa konstrukcyjna (BTK), ponad to proﬁl
konstrukcyjny kątowy (PK) wzmocniony jest w dolnej części nitami stalowymi (N), które korzystnie są zakuwane, ponad to dolna
warstwa proﬁlu konstrukcyjnego kątowego (PK) pokryta jest klejem (K), korzystnie poliuretanowym, ponad to podłoga połączona
jest z dachem za pomocą ścian. Sposób wypełnienia i konstrukcji
przegród, zwłaszcza ścian, podłóg i dachów, szczególnie dla zabudów modułowych jednostek pływających, wykorzystujący proﬁle
konstrukcyjne oraz płyty, polega na tym, że podłoga połączona jest
z dachem za pomocą ścian, przy czym dach i podłoga stanowią
bazę konstrukcyjną (BK) dla całości konstrukcji.
(6 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411591 (22) 2015 03 13
(51) E04B 1/88 (2006.01)
(71) FRYJEWICZ GRZEGORZ, Zakopane; FRYJEWICZ PIOTR,
Zakopane; GALBARCZYK PAWEŁ, Mysłowice;
GIEWONT BARTEK, Zakopane; KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ,
Kraków; SEKUŁA MARCIN, Tychy; LIGOCKI WIESŁAW,
Józefosław
(72) FRYJEWICZ GRZEGORZ; FRYJEWICZ PIOTR;
GALBARCZYK PAWEŁ; GIEWONT BARTEK;
KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ; SEKUŁA MARCIN;
LIGOCKI WIESŁAW
(54) Wypełnienie i sposób konstrukcji przegród
zwłaszcza ścian, podłóg i dachów szczególnie dla
zabudów modułowych jednostek pływających
(57) Wypełnienie i konstrukcja przegród zwłaszcza ścian, podłóg i dachów, szczególnie dla zabudów modułowych jednostek
pływających, wykorzystujących proﬁle konstrukcyjne, płyty termoizolacyjne oraz deski tarasowe, charakteryzuje się tym, że baza
konstrukcyjna (BK) dachu oraz podłogi wyposażona jest w proﬁl konstrukcyjny (PZ), który kształtem dopasowany jest od dołu do górnej
części proﬁlu konstrukcyjnego kątowego (PK), przy czym pomiędzy dolną powierzchnią proﬁlu konstrukcyjnego zetowego (PZ),
a górną powierzchnią proﬁlu konstrukcyjnego kątowego (PK)
umieszczona jest blacha trapezowa konstrukcyjna (BTK), ponadto
proﬁl konstrukcyjny kątowy (PK) wzmocniony jest w dolnej części
nitami stalowymi (N), które korzystnie są zakuwane, ponadto dolna
warstwa proﬁlu konstrukcyjnego kątowego (PK) pokryta jest klejem (K), korzystnie poliuretanowym, ponadto podłoga połączona
jest z dachem za pomocą ścian. Sposób wypełnienia i konstrukcji
przegród zwłaszcza ścian, podłóg i dachów szczególnie dla zabudów modułowych jednostek pływających, wykorzystujący proﬁle
konstrukcyjne oraz płyty, polega na tym, że podłoga połączona jest
z dachem za pomocą ścian, przy czym dach i podłoga stanowią
bazę konstrukcyjną (BK) dla całości konstrukcji.
(6 zastrzeżeń)
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jest obrotowo ramię (10), na którym zamocowany jest drugi mechanizm obrotu pionowego (11), przy czym do mechanizmu obrotu pionowego (11) zamocowane jest przedramię (12) zakończone
trzecim mechanizmem obrotu pionowego (13), a do mechanizmu
obrotu pionowego (13) zamocowany jest mechanizm obrotu poprzecznego (14).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411694 (22) 2015 03 23
(51) E04F 15/022 (2006.01)
(71) WILAND DARIUSZ, Barcin
(72) WILAND DARIUSZ
(54) Warstwowy panel podłogowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest wielowarstwowy panel podłogowy stosowany w budownictwie, jako materiał wykończeniowy,
na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, wykonany z warstw
materiałów połączonych w sposób trwały. Panel charakteryzuje się
tym, że warstwa wierzchnia (1) ma postać płyty drewnianej o grubości 2 - 5 mm, stanowiącej 15 - 50% grubości panelu, oraz warstwy
nośnej (3) w postaci płytki ceramicznej o grubości 5 - 10 mm, stanowiącej 50 - 85% grubości panelu, przy czym wszystkie warstwy
połączone są ze sobą za pomocą warstw kleju (2).
(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 12 21

A1 (21) 411699 (22) 2015 03 23
(51) E04B 7/16 (2006.01)
E04B 1/34 (2006.01)
E04B 7/10 (2006.01)
E04H 3/10 (2006.01)
(71) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo
(72) ROWIŃSKI LECH
(54) Dach ruchomy przestrzeni mieszkalnej lub
technicznej
(57) Dach ruchomy przestrzeni mieszkalnej lub technicznej charakteryzuje się tym, że sekcje dachu ruchomej przestrzeni (1) zamocowane są do mechanizmu napędu sekcji dachu (2), które mogą
być niesymetryczne, ale dopasowane do siebie wzajemnie lub
symetrycznie. Zaś mechanizm napędu zamocowany jest do podłogi pomieszczenia (6) i złożony jest z napędzanej mechanicznie
podstawy obrotowej (7) połączonej wspornikiem (8) z pierwszym
mechanizmem obrotu pionowego (9), do którego zamocowane

A1 (21) 411660 (22) 2015 03 19
(51) E04F 21/12 (2006.01)
E21D 11/10 (2006.01)
C04B 40/00 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) ŁĄCZNY MARIAN JACEK; GOGOLA KRZYSZTOF;
ŚWINDER HENRYK; JANOSZEK TOMASZ;
BAJERSKI ANDRZEJ
(54) Sposób torkretowania ścian wyrobisk podziemnych
z wykorzystaniem mieszaniny na bazie popiołów
lotnych z energetycznego wykorzystania paliw
kopalnych
(57) Sposób torkretowania ścian wyrobisk podziemnych, z wykorzystaniem mieszaniny na bazie popiołów lotnych z energetycznego wykorzystania paliw kopalnych i wody uzdatnionej dwutlenkiem węgla, z zamiarem uszczelniania i wzmacniania powierzchni
ścian wyrobisk, polega na tym, że w trakcie procesu przygotowania
mieszaniny torkretowania w proporcjach objętościowych popiołu
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lotnego i wody od 1:0,5 do 1:2 i jej nakładania na ścianę wyrobiska,
do agregatu do torkretowania wtłaczany jest gaz o stężeniu CO2
nie mniejszym niż 1% względem powietrza przez okres 5 - 60 min.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411672 (22) 2015 03 20
(51) E04G 5/04 (2006.01)
E04G 7/24 (2006.01)
E04G 21/32 (2006.01)
F16B 9/02 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
(71) FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA, Końskie
(72) GIERCZYŃSKI TOMASZ
(54) Uchwyt deski, zwłaszcza krawężnikowej,
zwłaszcza do budowlanych systemów
zabezpieczeń przy krawędziach technologicznych
oraz sposób montażu deski krawężnikowej
do przykrawędziowych systemów zabezpieczeń
(57) Uchwyt deski, zwłaszcza krawężnikowej, zwłaszcza do budowlanych systemów zabezpieczeń przy krawędziach technologicznych zawierający obejmę (1) oraz zamocowany do niej trwale
co najmniej jednoramienny hak (2), w którym obejma wytworzona
jest z jednego fragmentu rury o okrągłym poprzecznym przekroju,
z którego wycięty jest korzystnie symetrycznie środkowy fragment
w taki sposób, że skrajne odcinki rury z jakiej wytworzona jest obejma tworzą częściowo otwarte pierścienie (3, 3’). Sposób montażu
deski krawężnikowej do przykrawędziowych systemów zabezpieczeń, w którym podczas montażu uchwyt nasuwa się na słupek
systemu zabezpieczeń, wprowadzając słupek w szczelinę pomiędzy pierścieniami, przekręca się go o 90° tak by pierścienie objęły
słupek, a hak objął deskę krawężnikową, a następnie uchwyt przemieszcza się ku podłożu przesuwając obejmę wzdłuż słupka.
(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 411738 (22) 2015 03 25
(51) E05B 37/00 (2006.01)
(71) LIFT OFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(72) POPÓW TOMASZ; BRANKIEWICZ MACIEJ;
OBŁĄK MICHAŁ
(54) Zamek z zaawansowaną kontrolą dostępu
(57) Przedmiot wynalazku składa się z dwóch niezależnych modułów, z których jeden jest modułem pełniącym ﬁzyczną funkcję
ochrony dostępu poprzez zablokowanie dostępu do czasu podania poprawnego kodu dostępu na klawiaturze lub wyświetlaczu
dotykowym, natomiast drugim modułem, wspólnym dla całej
grupy zamków jest dowolna platforma cyfrowa. Zamek z zaawansowaną kontrolą dostępu posiada swój unikalny numer identyﬁkacyjny, który zapisany jest w pamięci nieulotnej jego sterownika
elektronicznego i który jest jednym z parametrów wejściowych dla
funkcji generującej kod aktywujący zamek jak również dla funkcji
generującej poprawny kod dostępu. Algorytmy generujące kod aktywujący zamek oraz kody dostępu nie są znane ani użytkownikowi
zamka, ani jego właścicielowi lub administratorowi przydzielającemu prawa dostępu, tym samym zwiększając poziom bezpieczeństwa dostępu.
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 411747 (22) 2015 03 25
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
(71) PORTOS RENATA TOMASZ SZUKALSCY SPÓŁKA
JAWNA, Kalisz
(72) SZUKALSKA RENATA; SZUKALSKI TOMASZ
(54) Adapter do połączenia skrzynki rolety okiennej
z ramą okna
(57) Adapter składa się z listwy (1), wykonanej z PCV, z dwoma
naprzeciwległymi wpustami na górnej powierzchni i płaskownika
aluminiowego (2), z dwoma partami równoległych wpustów (2.1)
i (2,2) umieszczonych wzdłuż krawędzi płaskownika (2), przy czym
obydwa elementy (1 i 2) połączone są ze sobą poprzez skojarzenie
dwóch wpustów listwy (1) z jedną parą wpustów (2.1) usytuowaną
na dolnej powierzchni płaskownika (2).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411745 (22) 2015 03 25
(51) E21B 43/243 (2006.01)
E21B 43/248 (2006.01)
E21B 43/00 (2006.01)
(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) HILDEBRANDT ROBERT; CYBULSKI KRZYSZTOF;
KRAUSE EUGENIUSZ; SOBAŁA JACEK
(54) Sposób rozruchu georeaktora podziemnego
zgazowania węgla
(57) Pokład węgla zapala się wysokoenergetyczną mieszanką
tworzącą ładunek pirotechniczny, wyposażony w co najmniej dwa
zespoły zapalcze uruchamiane za pomocą sieci przewodów przyłączonych do zapalarki (5). Ładunek pirotechniczny (4) wprowadza
się do kanału ogniowego w postaci otworu kierunkowego udostępniającego przeznaczony do zgazowania pokład, wykonanego
z wyrobisk podziemnych lub z powierzchni, korzystnie otworu doprowadzającego czynniki zgazowujące. Ładunek pirotechniczny (4)
odpala się zdalnie i jednocześnie wymusza przepływ powietrza (6)
wokół tego ładunku w kanale ogniowym, korzystnie poprzez podciśnienie powodowane pracą wentylatora gazu surowego.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411710 (22) 2015 03 23
(51) E21D 1/03 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) MAZURKIEWICZ ANDRZEJ; TARKOWSKI ARTUR;
GĄSIOR MARCIN; DRABIK PIOTR; ZACHURA ADAM
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(54) Kompleks szybowy
(57) Kompleks szybowy do pogłębiania szybów górniczych wyposażony w kombajn szybowy z wykorzystaniem otworu pilotującego wielkośrednicowego, służącego do opuszczania urobku
na niższy poziom, złożony z najwyżej położonej w szybie platformy
nośnej (1) kotwionej do rury szybowej, oraz podwieszonego pod
nim pomostu kontrolnego z zabudowanymi na nim zestawami remontowymi (2) oraz najniżej położonego pomostu roboczego (3)
z zamontowanym na nim kombajnem szybowym, przy czym pomost roboczy (3) złożony jest z pierścienia zewnętrznego stałego,
rozpartego hydraulicznie o ocios urobionego szybu i pierścienia
wewnętrznego obrotowego, z zabudowanym na nim kombajnem
szybowym, zabudowanego centralnie na pomoście roboczym.
(2 zastrzeżenia)

Nr 20 (1115) 2016

(54) Sposób otrzymywania spoiwa na bazie popiołów
lotnych z energetycznego wykorzystania paliw
do poprawy wytrzymałości konstrukcji kaszt
w górnictwie podziemnym
(57) Sposób otrzymywania spoiwa na bazie popiołów lotnych
z energetycznego wykorzystania paliw do poprawy wytrzymałości konstrukcji kaszt w górnictwie podziemnym, w którym popioły
lotne z energetycznego wykorzystania paliw kopalnych i woda zawierają się w proporcjach 1:0,5 - 1:2, polega na działaniu ditlenkiem
węgla CO2 lub jego mieszaniną o zawartości CO2 nie mniejsze niż
10% w podawanym powietrzu na mieszaninę wodno-popiołową.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 416079 (22) 2016 02 10
(51) E21D 23/04 (2006.01)
E21D 23/06 (2006.01)
F16C 11/04 (2006.01)
(31) 14/619,523
(32) 2015 02 11
(33) US
(71) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington, US
(72) MATHER RICHARD, GB; RIMMER PAUL, GB;
BROCKLEHURST MARK, GB
(54) Urządzenie ustalające sworznia siłownika
przemieszczającego
(57) Zespół ustalający sworznia dla siłownika przemieszczającego

A1 (21) 411697 (22) 2015 03 23
(51) E21D 5/00 (2006.01)
E21D 5/016 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) MAZURKIEWICZ ANDRZEJ; TARKOWSKI ARTUR;
GĄSIOR MARCIN; DRABIK PIOTR; ZACHURA ADAM
(54) Segment zabudowy
(57) Ujawniono segment modułowej platformy nośnej szybowego urządzenia górniczego, który ma belkę nośną (1) zakończoną
na obu końcach połączeniami przegubowo-sworzniowymi do łączenia z sąsiednimi segmentami, wyposażoną w mocowania (6)
sprzęgów, połączoną z korpusami siłowników hydraulicznych (3),
których tłoczyska połączone są z płytą oporową (4) stabilizowaną do belki nośnej teleskopowo wysuwaną podporą (5). Segment
modułowej platformy nośnej charakteryzuje się tym, że belka nośna (1) ma na swoich przeciwległych końcach połączenia przegubowo-sworzniowe wzajemnie się uzupełniające, które łączą cztery
lub więcej segmentów między sobą, tworząc wielobok zamknięty
o rozmiarach rosnących wraz ze wzrostem liczby segmentów.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411650 (22) 2015 03 19
(51) E21D 15/48 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) ŁĄCZNY MARIAN JACEK; GOGOLA KRZYSZTOF;
ŚWINDER HENRYK; JANOSZEK TOMASZ;
BAJERSKI ANDRZEJ

zawiera płytę ustalającą oraz element ustalający. Płyta ustalająca
zawiera dwie ustawione przeciwlegle powierzchnie oraz kanał
z wycięciem między dwiema powierzchniami. Element ustalający zawiera korpus główny, szczelinę przyjmującą sworzeń, a także co najmniej dwie stopki. Korpus główny jest skonﬁgurowany
do wsuwania do wycięcia kanału i biegnie przez powierzchnię
płyty ustalającej. Szczelina przyjmująca sworzeń ma otwarte ujście
na końcu korpusu głównego. Pierwsza stopka biegnie od jednego
końca korpusu głównego wzdłuż powierzchni płyty ustalającej,
a druga stopka biegnie od drugiego końca korpusu głównego
wzdłuż drugiej powierzchni płyty ustalającej. Stopki ustalają położenie korpusu głównego elementu ustalającego w pierwszym
wycięciu, zabezpieczając przed przemieszczaniem w kierunku wyznaczonym przez oś podłużną szczeliny przyjmującej sworzeń.
(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 411609 (22) 2015 03 16
(51) E21F 11/00 (2006.01)
A62B 31/00 (2006.01)
E04H 9/10 (2006.01)
(71) KGHM ZANAM SPÓŁKA AKCYJNA, Polkowice
(72) KUBIAK DARIUSZ; PROĆ WOJCIECH; PROĆ JACEK;
KOTOWICZ ZDZISŁAW; KIERCUL KRZYSZTOF
(54) Górnicza kabina ochronna
(57) Górnicza kabina ochronna znajdująca zastosowanie w górnictwie podziemnym w miejscach występowania zagrożeń w postaci obwałów albo niekorzystnych warunków otoczenia jako stanowisko pracy, albo miejsce schronienia; stanowiąca zamkniętą
kapsułę która składa się korzystnie z dwóch modułów przestrzennych (1) połączonych ze sobą rozłącznie - posadowionych na ramie
ustawczej (2) - zawierającą drzwi (17) i okna (16). Na zewnętrznych
wolnych końcach kapsuły osadzone są ściany zamykające (3.1 i 3.2).
Każdy moduł przestrzenny (1) zawiera szkielet, płytę górną - dach,
dwupoziomową podłogę, dwie ściany boczne, dwie ściany łączące,
przy czym szkielet składa się z połączonych ze sobą nierozłącznie
dwóch podpór, dwóch poprzecznic zewnętrznych i co najmniej
jednej poprzecznicy środkowej. Każda podpora zawiera dwa słupki
nośne, na których osadzona jest półka górna. Każda podpora zawiera dwa ukośne zastrzały, które połączone są jednym końcem
ze słupkiem nośnym, a drugim z półką górną. Podpory połączone są ze sobą w górnej części za pomocą dwóch poprzecznic zewnętrznych i jednej poprzecznicy środkowej - usytuowanej między
poprzecznicami zewnętrznymi. Na szkielecie osadzona jest nieroz-
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łącznie płyta górna - dach kabiny. Dolne końce słupków nośnych
połączone są nierozłącznie z narożnikami dna dwupoziomowej
podłogi. Na szerszych zewnętrznych powierzchniach słupków nośnych osadzane są ściany boczne, zaś na węższych osadzona jest
nierozłącznie ściana łącząca, która zaopatrzona jest w co najmniej
dwa: czopy prowadzące gniazda centrujące, otwory mocujące.
Moduły połączone są ze sobą nierozłącznie za pomocą połączenia
śrubowego.
(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 411649 (22) 2015 03 19
(51) E21F 15/02 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) ŁĄCZNY MARIAN JACEK; GOGOLA KRZYSZTOF;
ŚWINDER HENRYK; JANOSZEK TOMASZ;
BAJERSKI ANDRZEJ; IWASZENKO SEBASTIAN
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny do doszczelniania
zrobów i wyrobisk górniczych z wykorzystaniem
lotnych ubocznych produktów spalania
z energetycznego wykorzystania paliw kopalnych
(57) Sposób wytwarzania mieszaniny z przetworzonych - poddanych mineralnej karbonatyzacji lotnych ubocznych produktów
spalania z energetycznego wykorzystania paliw kopalnych i wody,
do poprawy stopnia wypełnienia i szczelności zrobów zawałowych
i wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego, w celu zabezpieczenia przed dostępem powietrza oraz ograniczenia osiadania terenu na powierzchni, polega na zmieszaniu w mieszalniku lub
rurociągu popiołów lotnych i wody w proporcjach objętościowych
od 1:0,5 do 1:2 i zatłoczeniu do wnętrza mieszalnika lub rurociągu gazowego ditlenku węgla lub powietrza zawierającego ditlenek węgla w ilości od 5% do 99,9% (korzystnie 60%) przez okres
od 5 min. do 60 min. (korzystnie 30 min.) gdzie zachodzą reakcje
karbonatyzacji i uzyskuje się spadek zawartości wolnego CaO poniżej 1%. Po tym okresie tak przygotowana mieszanina podawana
jest do podziemnych zrobów zawałowych i wyrobisk górniczych.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1 (21) 411550 (22) 2015 03 13
(51) F01D 25/28 (2006.01)
F04D 29/40 (2006.01)
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US
(72) PUTOWSKI JAKUB MIŁOSZ;
AWŁOWSKI SEBASTIAN DARIUSZ;
HERBOLD JOHN WILLIAM, US; SAJDAK ŁUKASZ
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(54) Układ i sposób podnoszenia ramy wydechowej
maszyny turbinowej
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest rama wydechowa zawierająca
pierwszą cześć osłonową obejmującą (4) część kołnierzową i drugą
część osłonową obejmującą (6) sekcję kołnierzową, dostosowaną
do połączenia z częścią kołnierzową. Druga część osłonowa jest
oddalona od pierwszej części osłonowej o wymaganą odległość.
Na sekcji kołnierzowej zamontowany jest system szyn, a wózek zamontowany jest na części kołnierzowej. Druga część osłonowa jest
przesuwna osiowo wzdłuż systemu szyn, w celu odsłonięcia wewnętrznej części ramy wydechowej.
(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 411586 (22) 2015 03 13
(51) F01P 3/02 (2006.01)
(71) ZACZKIEWICZ TOMASZ, Kielce
(72) ZACZKIEWICZ TOMASZ
(54) Burtowy układ chłodzenia
(57) Burtowy układ chłodzenia, wykorzystujący wymienniki
ciepła, charakteryzuje się tym, że silnik stacjonarny morski (s) wyposażony jest w dwa obiegi cieczy chłodzącej - mały obieg oraz
duży obieg, przy czym mały obieg cieczy chłodzącej silnika stacjonarnego morskiego (s) stanowi zespół chłodnicy rury wydechowej (pb), która połączona jest z silnikiem stacjonarnym morskim (s),
poprzez króciec wlotowy (in3), z chłodnicą wzdłużną rury wydechowej (chrw) poprzez króciec wylotowy (out3), a z chłodnicy
wzdłużnej rury wydechowej (chrw) ciecz chłodząca skierowana
jest z powrotem do silnika stacjonarnego morskiego (s), przy czym
duży obieg cieczy chłodzącej silnika stacjonarnego morskiego (s)
stanowi wężownica bojlera (wb), która odbiera ciepło pochodzące
z gorącej cieczy chłodzącej z silnika stacjonarnego morskiego (s),
przy czym wężownica bojlera (wb) połączona jest z wymiennikiem
burtowym na lewej burcie (Ib) poprzez króciec wlotowy na lewej
burcie (in1), ponadto wymiennik burtowy na lewej burcie (Ib) połączony jest z wymiennikiem burtowym na prawej burcie (Ia) poprzez króciec wylotowy na lewej burcie (out1) oraz króciec wlotowy
na prawej burcie (in2), przy czym do króćca wlotowego na prawej
burcie (in2) podłączone jest naczynie wzbiorcze (nw), korzystnie
zbiornik kompensacyjny, ponadto wymiennik burtowy na prawej
burcie (Ia) połączony jest z zespołem ﬁltra (f) poprzez króciec wylotowy na prawej burcie (out2), przy czym zespół ﬁltra (f) połączony jest z chłodnicą wężownicową (chsk), korzystnie umieszczoną
w skrzyni przekładniowej, która połączona jest z silnikiem stacjonarnym morskim (s).
(19 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411589 (22) 2015 03 13
(51) F01P 3/02 (2006.01)
(71) FRYJEWICZ GRZEGORZ, Zakopane; FRYJEWICZ PIOTR,
Zakopane; GALBARCZYK PAWEŁ, Mysłowice;
GIEWONT BARTEK, Zakopane; KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ,
Kraków; SEKUŁA MARCIN, Tychy; LIGOCKI WIESŁAW,
Józefosław
(72) FRYJEWICZ GRZEGORZ; FRYJEWICZ PIOTR;
GALBARCZYK PAWEŁ; GIEWONT BARTEK;
KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ; SEKUŁA MARCIN;
LIGOCKI WIESŁAW
(54) Burtowy układ chłodzenia
(57) Burtowy układ chłodzenia, wykorzystujący wymienniki
ciepła, charakteryzuje się tym, że silnik stacjonarny morski (s) wyposażony jest w dwa obiegi cieczy chłodzącej - mały obieg oraz
duży obieg, przy czym mały obieg cieczy chłodzącej silnika stacjonarnego morskiego (s) stanowi zespół chłodnicy rury wydechowej (pb), która połączona jest z silnikiem stacjonarnym morskim (s),
poprzez króciec wlotowy (in3), z chłodnicą wzdłużną rury wydechowej (chrw) poprzez króciec wylotowy (out3), a z chłodnicy
wzdłużnej rury wydechowej (chrw) ciecz chłodząca skierowana
jest z powrotem do silnika stacjonarnego morskiego (s), przy czym
duży obieg cieczy chłodzącej silnika stacjonarnego morskiego (s)
stanowi wężownica bojlera (wb), która odbiera ciepło pochodzące
z gorącej cieczy chłodzącej z silnika stacjonarnego morskiego (s),
przy czym wężownica bojlera (wb) połączona jest z wymiennikiem
burtowym na lewej burcie (Ib) poprzez króciec wlotowy na lewej
burcie (in1), ponadto wymiennik burtowy na lewej burcie (Ib) połączony jest z wymiennikiem burtowym na prawej burcie (Ia) poprzez króciec wylotowy na lewej burcie (out1) oraz króciec wlotowy
na prawej burcie (in2), przy czym do króćca wlotowego na prawej
burcie (in2) podłączone jest naczynie wzbiorcze (nw), korzystnie
zbiornik kompensacyjny, ponadto wymiennik burtowy na prawej
burcie (Ia) połączony jest z zespołem ﬁltra (f) poprzez króciec wylotowy na prawej burcie (out2), przy czym zespół ﬁltra (f) połączony jest z chłodnicą wężownicową (chsk), korzystnie umieszczoną
w skrzyni przekładniowej, która połączona jest z silnikiem stacjonarnym morskim (s).
(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 411687 (22) 2015 03 22
(51) F02C 3/30 (2006.01)
(71) KARNOWSKI KAROL, Chojniczki
(72) KARNOWSKI KAROL
(54) Wysokowydajny silnik rakietowy
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest przedstawiony na rysunku silnik rakietowy posiadający, co najmniej jedną dodatkową komorę
połączoną bezpośrednio lub pośrednio z główną komorą spalania
czynnika roboczego. W dodatkowej komorze następuje wtrysk
substancji pozwalającej na zwiększenie masy i prędkości czynnika
roboczego silnika rakietowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu następuje wzrost wydajności przy zachowaniu takiej samej ilości czynnika roboczego.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411666 (22) 2015 03 19
(51) F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
(71) SCHOLTZ MIROSŁAW, Leszno
(72) SCHOLTZ MIROSŁAW
(54) Turbina wiatrowa
(57) Turbina wiatrowa mająca wirnik z łopatami, charakteryzuje się
tym, że wyposażona jest w ruchomą przesłonę (5) częściowo osłaniającą wirnik (4) z łopatami (3), zamocowaną obrotowo na wale (1)
turbiny, na którym również obrotowo zamocowany jest wirnik (4)
z łopatami (3), przy czym przesłona (5) posiada ster kierunkowy
w postaci dodatkowej powierzchni, wyprowadzony na zewnątrz
poza obwód przesłony (5) oraz zamocowana jest na wale (1) turbiny tak, że porusza się obrotowo niezależnie od ruchu obrotowego
wirnika (4). Ruchoma przesłona (5) wprawiana jest w ruch obrotowy poprzez oddziaływanie steru kierunkowego. Ruchoma przesłona (5) odsłania i zasłania część łopat (3) wirnika (4).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411576 (22) 2015 03 13
(51) F16B 23/00 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
(71) GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB SPÓŁKA AKCYJNA,
Palikówka
(72) STĘPIEŃ MARCIN
(54) Śruba
(57) Śruba przeznaczona zwłaszcza do wkręcania w materiały
o niewielkiej grubości, charakteryzuje się tym, że na rdzeniu (2)
nawinięte są 2 - 3 zwoje gwintu (3, 3’, 3”) o jednakowej wysokości
i skoku oraz o rozmieszczonych regularnie punktach wejścia, tak,
że skok zwojów gwintu (3) tej samej nitki gwintu p wynosi 2 - 3
krotną wartość odległości pomiędzy wierzchołkami sąsiadujących
ze sobą zwojów gwintu (3 - 3’, 3’ - 3”) p 1, a ponadto długość b 1
rdzenia (2), na którym nawinięte są wszystkie zwoje gwintu (3, 3’, 3”),
mierzona od strony łba (1) śruby jest nie mniejsza niż skok gwintu p
tej samej nitki gwintu (3).
(3 zastrzeżenia)
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zamocowana do adaptera (4), w którym wykonane są eliptyczne
otwory umożliwiające pozycjonowanie kamery (1) w płaszczyźnie
poziomej wzdłuż ramienia nośnego (5), w zakresie +/-3 mm.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411748 (22) 2015 03 25
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ
(54) Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy
magnetycznej zwłaszcza dla pokrywy zbiornika
(57) Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy magnetycznej, zwłaszcza dla pokrywy zbiornika, zawierające pokrywę
z występami uszczelniającymi, magnes trwały i ciecz magnetyczną,
charakteryzuje się tym, że w komorze utworzonej pomiędzy wytoczeniem w korpusie zbiornika (1), a górnym uskokiem (2a) i dolnym
uskokiem (2b) stopniowanej pokrywy zbiornika (2) umieszczony
jest magnes trwały (3) posiadający formę pierścienia spolaryzowanego osiowo lub segmentowego pierścienia spolaryzowanego promieniowo. Przy czym występy uszczelniające usytuowane
są na zewnętrznych cylindrycznych powierzchniach górnego uskoku (2a) i dolnego uskoku (2b) stopniowanej pokrywy zbiornika (2),
zaś ciecz magnetyczna (4) znajduje się w pierścieniowych szczelinach (6), utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi
stopniowanej pokrywy zbiornika (2) a odpowiednimi wewnętrznymi powierzchniami cylindrycznymi korpusu zbiornika (1).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411670 (22) 2015 03 20
(51) F16M 11/12 (2006.01)
G03B 17/56 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) GIESKO TOMASZ; MIZAK WOJCIECH
(54) Zespół pozycjonera modułu wizyjnego zwłaszcza
w hybrydowej głowicy wizyjnej
(57) Zespół pozycjonera modułu wizyjnego, zwłaszcza w hybrydowej głowicy wizyjnej zawiera: kamerę światła widzialnego (1),
uniwersalny obiektyw (2) z wymiennymi pierścieniami (3), adapter
kamery (4), ramię nośne (5), moduł regulacji kąta pochylenia kamery (6), moduł blokady oraz prowadnice liniowe (8 i 9). Kamera (1) jest

A1 (21) 411611 (22) 2015 03 16
(51) F16M 13/00 (2006.01)
H05K 7/00 (2006.01)
(71) EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice
(72) BĄK EDWARD
(54) Zespół do montażu urządzeń audiowizualnych
(57) Zgłoszenie przedstawia konstrukcję, zapewniającą łatwy
i bezpieczny montaż oraz bezstopniową regulację pozycjonowania urządzeń audiowizualnych z zachowaniem stabilnego
położenia tych urządzeń we wszystkich fazach montażu. Zespół
do montażu urządzeń audiowizualnych, charakteryzuje się tym,
że montażowy element nośny (2) sprzężony jest obustronnie z segmentem wsporczym (1) za pomocą dwuczłonowego mechanizmu
wysuwnego (4) o kształtowych ramionach (5) zwieńczonych głowiczką (6), która za pomocą tulejek ślizgowych (7) osadzona jest
przesuwnie w podłużnych wycięciach (8) słupka pionowego (9)
zewnętrznego i słupka pionowego wewnętrznego (10) segmentu
wsporczego (1), a w części środkowej kształtowych ramion (5) połączonych zespołem przegubów (11). Pozostałe ramiona dwuczłonowego mechanizmu wysuwnego (4) posiadają, poza obszarem
zespołu przegubów (11), wzmacniające średniki. Natomiast montażowy element nośny (2) wyposażony jest w mechanizm regulacji
poziomej, mechanizm regulacji pionowej, a ponadto wyposażony
jest w mechanizm dystansowy ustalający siłę wysuwu urządzenia
audiowizualnego.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411727 (22) 2015 03 24
(51) F21S 6/00 (2006.01)
E04H 12/02 (2006.01)
F21S 8/08 (2006.01)
F21W 111/00 (2006.01)
(71) ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wodzisław Śląski
(72) SZKOPEK ZBIGNIEW; KOZŁOWSKI MAREK;
ŁOŚ RADOSŁAW
(54) Kompozytowy słup świetlny
(57) Podstawowym elementem konstrukcyjnym opracowanego
słupa świetlnego, jest trzon (1) w kształcie rury, który jest wykona-
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ny z kompozytu, zasadniczo z żywicy poliestrowo-szklanej, zwykle chemoutwardzalnej oraz z włókien szklanych. Kompozyt ten
zawiera luminofor, który stanowi od 2% do 8% masy konstrukcji
słupa, przy czym najkorzystniej kompozyt zawiera minimum 3%
wagowych napełniacza wykazującego efekt poświaty. Korzystnie,
jako materiały luminescencyjne wykorzystane są proszki, w których
rozmiar ziaren napełniacza najkorzystniej zawiera się pomiędzy
10 - 40 mikrometrów. We wnętrzu rury trzonu (1) zainstalowane
jest źródło światła (4), które może stanowić korzystnie lampka typu
LED, emitująca białe światło widzialne o niewielkiej mocy tj. od 1
do 5 Wat [W] (Watt). Słup świetlny wyposażony jest także w oprawę
rastrową (3), a luminofor jest mieszany także z mieszanką tworzącą
powłokę zewnętrzną (2). Przy czym dodatkowo słup połączony jest
z czujką ruchu (5), która stanowi element trzonu (1) lub umieszczana jest w jego pobliżu. Podobnie trzon (1) otoczony jest powłoką
zewnętrzną (2), która wykonana jest z żelkotu i występuje w postaci
bezbarwnej, kolorowej, względnie z powłoką w całości albo częściowo zadrukowaną, przy czym do mieszanki żelkotu, wykonywanej z kompozytów, dodany jest luminofor.
(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411657 (22) 2015 03 19
(51) F21V 35/00 (2006.01)
(71) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(72) STEFANIAK ROBERT; FIGIEL PIOTR; JAWORCZYKOWSKI
MACIEJ
(54) Przykrywka znicza nagrobnego
(57) Przykrywka znicza nagrobnego przeznaczona do osadzania
na pojemniku znicza, w którym światło wytwarzane jest zniczem
elektrycznym mająca postać kołpaka (1) i charakteryzuje się tym,
że kołpak wytworzony jest z przenikalnego dla światła materiału.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411668 (22) 2015 03 20
(51) F23B 10/00 (2011.01)
F23K 3/02 (2006.01)
F23M 5/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(72) BIS ZBIGNIEW; KOBYŁECKI RAFAŁ; ZARZYCKI ROBERT
(54) Urządzenie do spalania i zgazowania paliw stałych
(57) Konstrukcja urządzenia do spalania i zgazowania pali w staA1 (21) 411633 (22) 2015 03 18
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 29/00 (2015.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
(71) SKIBA KRZYSZTOF, Bielsko-Biała
(72) SKIBA KRZYSZTOF
(54) Urządzenie oświetleniowe
(57) Urządzenie oświetleniowe charakteryzuje się tym, że zawie-

łych według wynalazku umożliwia realizację procesu oxyspalania.
Urządzenie stanowi dwukomorowy układ z górną komorą (1) i dolną komorą (2). W górnej komorze (1), do nagrzewania i suszenia
i odgazowania paliwa, ma osiowo zamocowaną rurę spalinowo-gazową (4). Dolna komora (2) ma wzdłużnie, współosiowo rozmieszczone sekcje (5) z progami (6) do wydłużania okresu przebywania
paliwa.
(1 zastrzeżenie)

ra co najmniej jedną ramkę (1) z zaczepami sprężystymi przednimi
do mocowania przezroczystej osłony (4) oraz z zaczepami sprężystymi tylnymi do mocowania płyty z obwodem drukowanym
i diodami świetlnymi (7) w liczbie od 1 do n, przy czym ramki (1)
są połączone w rzędzie lub w matrycy prostokątnej lub są połączone w strukturze plastra miodu.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 411706 (22) 2015 03 23
(51) F23N 5/00 (2006.01)
F23N 3/00 (2006.01)
(71) BRAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Topola-Osiedle
(72) URBANIAK RAFAŁ; PIÓREK BARTOSZ
(54) Analizator jakości spalania w kotłach na paliwo stałe
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest analizator jakości procesu spalania, mający zastosowanie do ciągłego pomiaru podstawowych
parametrów chemicznych i temperaturowych charakteryzujących
proces spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych. Analizator charakteryzuje się tym, że w czopuchu kotła usytuowana jest w obudowie (1) szerokopasmowa sonda lambda (2), mająca element
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pomiarowy (3) usytuowany w cylindrycznym elemencie zabezpieczającym (4) oraz mająca czujnik temperatury (5), przy czym czujnik
temperatury (5) i sonda lambda (2) połączone są z układem pomiarowo - transmisyjnym (7).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411718 (22) 2015 03 23
(51) F23Q 3/00 (2006.01)
(71) KOLANOWSKI MAREK, Gliwice
(72) KOLANOWSKI MAREK
(54) Zapalarka wysokoenergetyczna do gazu i oleju
(57) Zapalarka wysokoenergetyczna przeznaczona jest do zapa-
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runek przepływu powietrza zmienia się o 180 stopni, przy czym odwracanie kierunku strumienia powietrza przeprowadza się poprzez
obrót o kąt nie większy niż 180° ruchomego cylindra wewnętrznego (2) mającego na swej powierzchni tworzącej dwa otwory (4, 6)
względem nieruchomego cylindra zewnętrznego (1) mającego
na swej powierzchni tworzącej cztery otwory (3, 5, 7, 8) tworzących
zespół co najmniej dwóch, współosiowych cylindrów (1, 2), stanowiących przepustnicę cylindryczną posiadającą otwory (3, 4, 5, 6,
7, 8) stanowiące okna przepływu powietrza, przy czym cyklicznie
powtarzające się wahadłowe obroty o kąt nie większy niż 180° cylindra wewnętrznego (2) lub jego obroty w jedną stronę, cyklicznie
o 180° zmieniają położenie okien w przepustnicy cylindrycznej tak,
że okna obu cylindrów (2, 1) przepustnicy cylindrycznej naprzemiennie pokrywają się otwierając drogę dla przepływu powietrza
lub mijają się zamykając drogę dla przepływu powietrza i realizuje
się cykliczną zamianę kierunku przepływu powietrza umożliwiającą pełnienie przez urządzenie wentylacyjne naprzemiennie funkcji
nawiewu i wywiewu. Urządzenie do zmiany kierunku przepływu
powietrza w systemach wentylacyjnych mające wentylator, charakteryzuje się tym, że wyposażone jest w przepustnicę cylindryczną
składającą się z co najmniej dwóch współosiowych cylindrów (1, 2),
z których jeden, korzystnie cylinder wewnętrzny (2) jest ruchomy
i umieszczony obrotowo w drugim cylindrze, korzystnie w stałym
cylindrze zewnętrznym (1), zaś wewnątrz cylindra wewnętrznego (2)
umieszczona jest przegroda (24), do której zamocowany jest króciec ssawny (9a) wentylatora (9), a przegroda (24) jest zamocowana
na stałe do cylindra wewnętrznego (2). Ponadto cylinder wewnętrzny (2) jest ułożyskowany w obudowie (11) i uzyskuje napęd od siłownika (17), przy czym obrót cylindra wewnętrznego (2) realizowany
jest wahadłowo: nie więcej niż 180° w lewo i w kierunku odwrotnym,
nie więcej niż 180° w prawo, bądź obraca się w jednym kierunku
cyklicznie o 180°. Przepustnica cylindryczna ma otwory (3, 4, 5, 6, 7, 8)
stanowiące okna przepływu powietrza znajdujące się na powierzchniach tworzących cylindrów, zewnętrznego (1) i wewnętrznego (2).
Wnętrze cylindra obrotowego (2) stanowi komorę wentylatora (9)
podzieloną na część dolną (2a), będącą komorą ssawną wentylatora (9) i część górną (2b), będącą obudową wirnika wentylatora
promieniowego (9) z króćcem ssawnym (9a) wentylatora napędzanego silnikiem elektrycznym (10)).
(21 zastrzeżeń)

lania paliwa ciekłego w postaci rozpylonej lub gazu palnego. Zapalarka gromadzi energię, którą następnie generuje w postaci iskry
elektrycznej na elektrodach świecy iskrowej. Energia iskry zapala
paliwo. Tego typu zapalarki mogą pracować w systemie sterowania
ręcznego jak i automatycznego. Mają zastosowanie w układach rozpałkowych kotłów energetycznych, ciepłowniczych i technologicznych. Mogą służyć do zapalania świec pochodni jak i bezpośrednio
samych pochodni w hutach, koksowniach, spalarniach śmieci oraz
w przemyśle wydobywczym do spalania gazów ulotowych.
(1 zastrzeżenie)
Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 08 07

A1 (21) 411735 (22) 2015 03 24
(51) F24F 13/10 (2006.01)
(71) REVOLVENT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(72) POŹNIAK ARTUR; PRZYDRÓŻNA ALEKSANDRA;
SZYNKAREK MACIEJ
(54) Sposób zmiany kierunku przepływu powietrza
w systemach wentylacyjnych i urządzenie
do zmiany kierunku przepływu powietrza
w systemach wentylacyjnych
(57) Sposób zmiany kierunku przepływu powietrza w systemach
wentylacyjnych według wynalazku, charakteryzuje się tym, że kie-

A1 (21) 411619 (22) 2015 03 16
(51) F24J 3/08 (2006.01)
(71) KRZEMIŃSKI ANDRZEJ, Rożnów
(72) KRZEMIŃSKI ANDRZEJ; KRZEMIŃSKA TERESA
(54) Bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła i masy
(57) Przedmiotem wynalazku jest bezprzeponowy gruntowy
wymiennik ciepła i masy, będący jednocześnie ﬁltrem powietrza,
mający zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba dostarczenia w dużej ilości
czystego i uzdatnionego powietrza. Wymiennik ma perforowany
kanał (2) rozprowadzający powietrze, doprowadzone przewodem (3) z czerpni (4), który jest usytuowany w żwirowym lub żwirowo - kamiennym złożu akumulacyjnym (1). Powietrze przenikając
przez całą szerokość złoża akumulacyjnego (1) wpływa do umiesz-
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czonego w nim perforowanego kanału zbierającego (5), połączonego z przewodem (10), będącym ujęciem powietrza dla budynku
czy innego obiektu (8).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411630 (22) 2015 03 17
(51) F26B 3/28 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
(71) MAJEWSKI SŁAWOMIR SOLARVOLT, Koszalin;
JANISZEWSKI JAN FABRYKA LODÓW, Koszalin
(72) MAJEWSKI SŁAWOMIR; SŁAWIŃSKI KAZIMIERZ
(54) Układ do suszenia produktów roślinnych zasilany
energią słoneczną
(57) Układ do suszenia produktów roślinnych zasilany energią
słoneczną, składa się z wentylatora (3), połączonego przewodami
rurowymi poprzez słoneczny kolektor powietrzny (4) z komorą suszenia (5) oraz zawiera słoneczną baterię fotowoltaiczną (1) zasilania akumulatora (2). Do akumulatora (2) są podłączone równolegle
wentylator (3) i sterownik (6), przy czym do sterownika (6) są doprowadzone łącza kontrolne od czujnika temperatury powietrza zimnego (T1), umieszczonego na wlocie do kolektora powietrznego (4)
i od czujnika temperatury powietrza ogrzanego (T2), umieszczonego na wylocie z kolektora powietrznego (4) do komory suszenia (5)
oraz od czujnika wilgotności powietrza zimnego (W1), umieszczonego na wylocie z wentylatora (3) i od czujnika wilgotności powietrza suszącego (W2), umieszczonego na wylocie z komory suszenia (5), natomiast od sterownika (6) jest wyprowadzone łącze
sterowania pracą wentylatora (3).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411572 (22) 2015 03 13
(51) F41H 11/16 (2011.01)
F41A 23/06 (2006.01)
F41B 9/00 (2006.01)
F42D 5/04 (2006.01)
F42B 33/06 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) DUDEK ŁUKASZ; PAWŁOWSKI SEBASTIAN
(54) Nastawny uchwyt wyrzutników pirotechnicznych
dla robotów mobilnych
(57) Nastawny uchwyt wyrzutnika pirotechnicznego dla robotów
mobilnych, charakteryzuje się tym, że składa się ze wspornika teleskopowego (1), na końcach którego usytuowane są przeguby (2)
o osiach prostopadłych do osi wspornika (1) i wzajemnie równoległych, na których usytuowane są uchwyty (3), przeznaczone
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do osadzania wyrzutników (4), umożliwiające ręczną lub zdalną
zmianę kąta krzyżowania się luf wyrzutników pirotechnicznych,
mocowanych w uchwytach połączonych z przegubami.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411682 (22) 2015 03 20
(51) F42B 30/12 (2006.01)
(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka
(72) ZARZYCKI BOHDAN; PIĄTEK BOGDAN;
MISZCZAK MACIEJ
(54) Jednowarstwowy, dodatkowy, miotający ładunek
moździerzowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest jednowarstwowy, dodatkowy,
miotający ładunek moździerzowy zbudowany z pojemnika (1) zawierającego materiał miotający (2) i osadzony na trzonie stabilizatora brzechwowego pocisku moździerzowego. Rozwiązanie polega
na tym, że pojemnik (1) zaelaborowany materiałem miotającym (2)
ma kształt pierścienia zamkniętego wokół trzonu stabilizatora brzechwowego pocisku moździerzowego. Rozwiązanie umożliwia
pewne i stabilne zamocowanie jednowarstwowego, dodatkowego
ładunku miotającego na trzonie stabilizatora, a także równomierne
rozłożenie materiału miotającego (2) wokół trzonu stabilizatora pocisku moździerzowego, zapewniając maksymalne wykorzystanie
przestrzeni wokół trzonu stabilizatora, a tym samym równomierny
zapłon ładunku miotającego naboju moździerzowego.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA
A1 (21) 411653 (22) 2015 03 21
(51) G01J 4/00 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
G01M 11/04 (2006.01)
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(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) PUSTELNY SZYMON;
WŁODARCZYK PRZEMYSŁAW;
BUDKER DMITRY, DE;
KIMBALL DEREK F. JACKSON, US;
VLADIMIROVICH YASHCHUK VALERIY, US
(54) Sposób kontroli stanu polaryzacji światła oraz układ
do jego realizacji
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób kontroli stanu polaryzacji światła obejmujący kierowanie liniowo spolaryzowanych wiązek
świetlnych, o ortogonalnych polaryzacjach, na odpowiednie modulatory akustooptyczne (AOM), następnie nakładanie ich na siebie
powodując powstanie sygnału interferencyjnego, a następnie kierowanie sygnału interferencyjnego na płytkę falową (2), przy czym
modulatory akustooptyczne (AOM) pobudzane są niezależnym
napięciem zmiennym o określonych parametrach amplitudowych,
częstotliwościowych i fazowych, z układu regulacji modulatorów
akustooptycznych (3). Przedmiotem wynalazku jest również układ
do realizacji sposobu kontroli stanu polaryzacji światła.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 413738 (22) 2015 08 31
(51) G01L 17/00 (2006.01)
G01M 3/02 (2006.01)
(71) ENSALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(72) KRAWCZYK RADOSŁAW;
GŁOWA KAROL
(54) System do testowania szczelności i wytrzymałości
urządzeń pneumatycznych
(57) Do jednostki centralnej (27) podłączone jest co najmniej
jedno stanowisko atestacji (A), zasilane prądem stałym niskiego
napięcia po przetworzeniu prądu sieciowego przez zasilacz napięcia stałego (8). Prąd stały doprowadzany jest do modułu pomiarowego (6) oraz bezpośrednio albo przez sterownik (4) do modułu
sterującego (5). Do przewodu niskiego napięcia, poprowadzonego
od zasilacza napięcia stałego (8), podłączony jest bocznie przetwornik ciśnienia atmosferycznego (14), przetwornik temperatury
otoczenia (16), wentylator (17) oraz przetworniki ciśnienia (21) torów wyjściowych (29). Od przetwornika ciśnienia atmosferycznego (14), przetwornika temperatury otoczenia (16) oraz przetworników ciśnienia (21) przesyłane są elektryczne sygnały pomiarowe
do modułu pomiarowego (6), skąd poprzez sterownik (4), do modułu sterującego (5), z którego przewodami przesyłane są elektryczne sygnały sterujące do zaworów upustowych (19) i zaworów
odcinających (22).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411604 (22) 2015 03 16
(51) G01N 1/10 (2006.01)
G01N 1/16 (2006.01)
(71) CLIMBEX SPÓŁKA AKCYJNA, Brzezie
(72) KACZMAREK PAWEŁ; HAPANOWICZ JERZY;
ISKIERSKI MARIUSZ; STECYK VIOLETTA
(54) Urządzenie do pobierania warstwy wierzchniej
zanieczyszczeń, zwłaszcza z wielkogabarytowego
zbiornika z ruchomym dachem
(57) Urządzenie do pobierania warstwy wierzchniej zanieczyszczeń, zwłaszcza z wielkogabarytowego zbiornika z ruchomym
dachem, charakteryzuje się tym, że zawiera misę (M) połączoną
z króćcem ssącym i umieszczoną przesuwnie na ramie nośnej (R),
usytuowanej na podstawie (P). Na poprzeczce ramy nośnej umieszczone są siłowniki pneumatyczne, z których pierwszy połączony
jest z płytą oporową, a drugi z króćcem ssącym usytuowanym
centrycznie względem osi misy (M) tak, że wlot do króćca ssącego
znajduje się poniżej jej krawędzi przelewowej. Misa (M) zaopatrzona jest w łączniki (Ł) łączące ją króćcem ssącym.
(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411698 (22) 2015 03 23
(51) G01N 1/12 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY,
Falenty
(72) MARCINIAK ANDRZEJ
(54) Bateryjno-objętościowy system zbierania próbek
ciekłych.
(57) Bateryjno-objętościowy system zbierania próbek ciekłych
składa się z kanału doprowadzającego (1) ciecz do gardzieli (2),
przez którą przechodzi osiowo umieszczony trzpień główny (3)
utrzymywany w takim położeniu przez trzpień pomocniczy (11)
i sprężynę dociskową (10) znajdujących się w gnieździe pokrywy (8).
W dolnej części trzpienia głównego (3) dokręcony jest pływak (4)
odcinający dopływ cieczy do butelki (5) znajdującej się w gnieździe
dolnym (16). Powietrze odprowadzane jest kanałem odpowietrzającym (6), którego wylot zakończony jest czapą (7). Uniesienie pływaka (4) powoduje jednoczesne uniesienie grzybka (12) i skierowanie
cieczy ku kanałowi odpływowemu (13). Dodatkowo system wyposażony jest w samoblokujące gniazdo (14) i wtyk (15), umożliwiające
jego rozbudowę o kolejne sekcje tworzące zespół bateryjny zaczynający się od adaptera.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411559 (22) 2015 03 12
(51) G01N 3/08 (2006.01)
(71) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa
(72) JARZĄBEK DARIUSZ
(54) Metoda pomiaru siły adhezji na jednostkę
powierzchni w kompozytach ceramiczno-metalowych oraz przyrząd do pomiaru siły adhezji
(57) Metoda pomiaru siły adhezji na jednostkę powierzchni pomiędzy cząstkami ceramiki a metalową osnową w kompozytach
ceramiczno - metalowych polega na tym, że rozciąga się drut
wykonany z kompozytu z wypreparowanym pojedynczym połączeniem metal - ceramika. Drut wytwarza się metodami trawienia
chemicznego, elektrochemicznego lub jonowego, a obecność
pojedynczego, pożądanego połączenia sprawdza się poprzez pomiar przewodności elektrycznej drutu. Przedmiotem zgłoszenia
jest także przyrząd do pomiaru siły zrywającej, charakteryzujący się
tym, że płyty (3) do mocowania próbki są umieszczone na dwóch
stolikach (4), mogących przemieszczać się równolegle względem
siebie, przy czym każdy ze stolików (4) osadzony jest na czterech
płaskich sprężynach (2 i 6), przy czym płaskie sprężyny (2) jednego
ze stolików (4) posiadające mniejszy przekrój poprzeczny są zaopatrzone w termometry (1).
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 411671 (22) 2015 03 20
(51) G01N 25/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) GIESKO TOMASZ; MIZAK WOJCIECH; GARBACZ PIOTR
(54) Stanowisko badawcze do symulacji procesów
cieplnych i kontroli wizyjnej w paśmie widzialnym
i podczerwieni.
(57) Stanowisko badawcze do symulacji procesów cieplnych
i kontroli wizyjnej w paśmie widzialnym i podczerwieni zawierające co najmniej: ramę nośną, zespół komory cieplnej, zespół pozycjonowania próbki, moduł wizyjny oraz system komputerowy
z oprogramowaniem, w którym na ramie nośnej (1), posadowionej
na wibrolizolatorach (2), spoczywa zamontowana do ramy nośnej
komora cieplna (3), zespół pozycjonowania (4) próbki (8), który zamontowany jest na prowadnicach w ten sposób, że platformy nośne pozycjonera, na których podparta jest próbka (8) umieszczone
są poza komorą cieplną (3), natomiast część środkowa próbki (8)
jest umieszczona w komorze i jest wygrzewana, a próbka (8) posadowiona jest na platformach pozycjonera poruszających się
po prowadnicach tak, że umożliwia płynne przemieszczanie próbki
w komorze cieplnej (3) bez konieczności otwierania komory (3).
(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 411675 (22) 2015 03 20
(51) G01N 27/22 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom
(72) UMIŃSKI WOJCIECH; ROGOŚ ELŻBIETA;
URBAŃSKI ANDRZEJ
(54) Przenośne urządzenie diagnostyczne do oceny
zmian stanu eksploatacyjnego olejów oraz sposób
oceny zmian stanu eksploatacyjnego olejów
(57) Przenośne urządzenie diagnostyczne do oceny zmian stanu eksploatacyjnego olejów zawiera kondensator pomiarowy jaki
przewodem połączony jest z miernikiem (2) parametrów impedancyjnych kondensatorów w którym kondensator pomiarowy (1) ma
postać dwustronnej płytki drukowanej z naniesionymi na każdej
stronie równoległymi ścieżkami w układzie grzebieniowym, stanowiącymi okładki kondensatora, a kondensator (1) połączony jest
czterożyłowym kablem pomiarowym (3) z miernikiem (2) parametrów impedancyjnych kondensatora pomiarowego (1), jaki mierzy
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co najmniej: pojemność, rezystancję strat i współczynnik stratności,
dla szeregowego jak i równoległego obwodu zastępczego kondensatora pomiarowego (1) z dielektrykiem w postaci oleju (4). Sposób oceny zmian stanu eksploatacyjnego olejów wykorzystujący
pomiary rezystancji oraz upływności kondensatora pomiarowego,
którego dielektrykiem jest próbka oleju, w układzie szeregowym
i równoległym tak, że: w oparciu o dane producenta oleju wyznacza
się poziom wartości kryterialnych po przekroczeniu, którego należy
badać olej metodami ﬁzykochemicznymi (metoda krzywych wzorcowych), potem wyznacza się różnicę wskazań czujnika dla oleju
świeżego i eksploatowanego i ocenia się czy nie przekroczono poziomu czułości wyznaczonego za pomocą krzywych wzorcowych,
a następnie wykonuje się badania ﬁzykochemiczne i stwierdza się
przydatność lub zużycie oleju.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411654 (22) 2015 03 21
(51) G01R 33/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) PUSTELNY SZYMON; WŁODARCZYK PRZEMYSŁAW;
BUDKER DMITRY, DE; KIMBALL DEREK F. JACKSON, US;
VLADIMIROVICH YASHCHUK VALERIY, US
(54) Magnetometr optyczny
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest magnetometr optyczny zawie-
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A1 (21) 411696 (22) 2015 03 25
(51) G02B 6/024 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/14 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa
(72) BUCZYŃSKI RYSZARD; STEFANIUK TOMASZ;
PNIEWSKI JACEK; PYSZ DARIUSZ;
STĘPNIEWSKI GRZEGORZ; STĘPIEŃ RYSZARD
(54) Światłowód fotoniczny do przenoszenia wiązki
światła spolaryzowanej radialnie i sposób
wytwarzania takiego światłowodu
(57) Przedmiotem wynalazku jest światłowód fotoniczny do przenoszenia wiązki światła spolaryzowanej radialnie posiadający
rdzeń (1) korzystnie umiejscowiony centralnie i płaszcz fotoniczny (2) otaczający rdzeń (1), gdzie płaszcz fotoniczny (2) zawiera
nanootwory wypełnione powietrzem lub nanopręty (3), w którym
to światłowodzie współczynnik załamania nRDZ rdzenia (1) jest wyższy od efektywnego współczynnika załamania neﬀ płaszcza fotonicznego (2) i od współczynnika załamania nanootworów lub nanoprętów (3), zaś wewnątrz rdzenia (1), a korzystnie w jego centrum
geometrycznym, umieszczona jest nanoinkluzja charakteryzujący
się tym, że nanoinkluzja wypełniona jest dielektrykiem, którego
współczynnik załamania nINC różni się od współczynnika załamania nRDZ rdzenia (1), i który to dielektryk stanowi szkło z ewentualnym dodatkiem metalu lub stopu metali. Przedmiotem wynalazku
jest również sposób wytwarzania takiego światłowodu metodą
stack-and-draw.
(23 zastrzeżenia)

rający pierwsze źródło światła (1) generujące wiązkę pompującą
oraz drugie źródło światła (2) generujące wiązkę sondującą, ośrodek magnetooptycznie czynny (3), przez który przechodzą wiązka
pompująca oraz wiązka sondująca oraz polarymetr (4) rejestrujący
wiązkę sondującą po przejściu przez ośrodek magnetooptycznie
czynny (3) pobudzony wiązką pompującą, przy czym magnetometr optyczny zawiera dodatkowo układ rotacji polaryzacji (5)
w torze wiązki pompującej, pomiędzy ośrodkiem magnetooptycznie czynnym (3) a pierwszym źródłem światła (1), który wprowadza
ciągłą rotację polaryzacji liniowej w światło wiązki pompującej.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 411617 (22) 2015 03 16
(51) G02B 27/10 (2006.01)
G02B 27/09 (2006.01)
(71) CHRZANOWSKI KRZYSZTOF INFRAMET, Stare Babice
(72) CHRZANOWSKI KRZYSZTOF
(54) Referencyjne szerokopasmowe źródło
promieniowania
(57) Szerokopasmowe referencyjne źródło promieniowania posiada moduł promiennika, który jednocześnie odbija światło emitowane przez wewnętrzne krótkofalowe źródło o regulowanej intensywności i paśmie spektralnym od połowy zakresu UV do połowy
zakresu SWIR, jednocześnie emituje długofalowe promieniowanie
podczerwone w pasmach MWIR - LWIR charakterystyką emisji zbliżając się do ciała doskonale czarnego o regulowanej temperaturze.
Źródło światła jest zbudowane z 3 głównych bloków: promiennika
o regulowanej temperaturze, krótkofalowego źródła światła i integrującego oba źródła cylindra (lub innej formy). Promiennik jest
pokryty powłoką o ultra wysokiej reﬂektancji (ponad 0.98) w zakresie od średniego UV do średniego SWIR i wysokoemisyjnego w zakresie pasm MWIR - LWIR (ponad 0.95). Krótkofalowe źródło światła
emituje światło o regulowanej intensywności i zakresie widmowym
od połowy pasma UV do połowy pasma SWIR. Halogenowe/wolframowe żarówki, diody LED lub diody laserowe mogą być użyte jako
źródło promieniowania krótkofalowego. Integrujący element geometryczny przedstawiony na rysunku to pusty cylinder (lub inna
geometryczna forma), pokryta jest powłoką o wysokim współczyn-
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niku odbicia w paśmie widmowym od połowy pasma UV do końca pasma LWIR. Integrujący cylinder ma trzy otwory: pierwszy
by dołączyć moduł promiennika, drugi połączony z krótkofalowym
źródłem promieniowania; trzeci otwór jest stosowany do emisji
promieniowania emitowanego i odbitego przez promiennik. Integrujący cylinder służy do rozpraszania światła emitowanego przez
źródło krótkofalowe i równomiernego napromieniowania modułu
promiennika.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411631 (22) 2015 03 18
(51) G02B 27/22 (2006.01)
G03B 35/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) DOMAŃSKI MAREK; GRAJEK TOMASZ;
KARWOWSKI DAMIAN; KLIMASZEWSKI KRZYSZTOF;
STANKIEWICZ OLGIERD; STANKOWSKI JAKUB;
WEGNER KRZYSZTOF
(54) System do generowania mapy głębi i sposób
generowania mapy głębi
(57) Komputerowy system do generowania mapy głębi dla pary
obrazów stereoskopowych, charakteryzuje się tym, że zawiera:
układ przetwarzania niższego poziomu, zawierający: moduł decymatora (102) przystosowany do zmniejszania rozdzielczości pary
obrazów stereoskopowych o współczynnik „a”; moduł dopasowania sekcji obrazu (104),) odbierający zdecymowaną parę obrazów
stereoskopowych (101), przystosowany do podania na wyjściu
informacji o koszcie dopasowania, dla pewnych rozbieżności,
do pewnych punktów drugiego obrazu ze zdecymowanej (103)
pary obrazów stereoskopowych (103); moduł generowania mapy
głębi z wiarygodnością (105), odbierający wyjście modułu dopasowania sekcji obrazu (104) i przystosowany do podawania na wyjściu mapy głębi i mapy wiarygodności, gdzie mapa wiarygodności
zawiera dane o wiarygodności, z jaką została określona wartość
rozbieżności dla każdego punktu decymowanej pary obrazów stereoskopowych (103); moduł skalowania rozbieżności (106), odbierający mapę głębi i przystosowany do zwiększania rozdzielczości
obrazu mapy głębi i a - krotnego skalowania jej wartości; moduł
określania zakresu przeszukiwania (107), odbierający mapę wiarygodności i przystosowany do określania zakresu rozpatrywanych
rozbieżności na wyższym poziomie przetwarzania, przy czym
decyzja dotycząca tego zakresu jest podejmowana na podstawie
mapy wiarygodności; układ przetwarzania wyższego poziomu, zawierający: moduł dopasowania sekcji obrazu (108), przystosowany
do przeszukiwania jedynie zawężonego zakresu możliwych rozbieżności wskazanego przez wejście z modułu określania zakresu
przeszukiwania (107) niższego poziomu, przy czym moduł dopasowania sekcji obrazu (108) odbiera mapę głębi z modułu skalowania rozbieżności (106) niższego poziomu; moduł generowania
mapy głębi z wiarygodnością (109), odbierający wyjście modułu
dopasowania sekcji obrazu (108) i przystosowany do podawania
na wyjściu mapy głębi i mapy wiarygodności, przy czym mapa
wiarygodności zawiera dane o wiarygodności, z jaką wartość rozbieżności została określona dla każdego punktu pary obrazów stereoskopowych (101).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411600 (22) 2015 03 15
(51) G05D 3/14 (2006.01)
G05B 11/28 (2006.01)
G05B 11/42 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) KOZIEŃ ADAM
(54) Układ sterowania silnikiem prądu stałego
(57) Układ zawiera regulator proporcjonalno-całkujący, źródło stałego dodatniego napięcia przesunięcia (Uo), pierwszy (5) i drugi (6)
wzmacniacz różnicy sygnałów, multiplekser (7), komparator (8)
i układ skalujący (9). Regulator stanowi wzmacniacz pomiarowy (1),
którego wejście napięcia referencyjnego połączone jest ze źródłem
napięcia przesunięcia (Uo). Na wejście nieodwracające wzmacniacza pomiarowego (1) podawane jest napięcie (Uref ) wymuszające
konkretne położenie elementu wykonawczego silnika (2). Wejście
odwracające wzmacniacza pomiarowego (1) połączone ze stykiem ruchomym (4) potencjometrycznego czujnika położenia (3)
elementu wykonawczego silnika (2). Wyjście wzmacniacza pomiarowego (1) połączone jest za pomocą elementu kompensującego (Zc) z wejściem sprzężenia zwrotnego tego wzmacniacza (1).
Wyjście wzmacniacza pomiarowego (1) połączone jest także z wejściem odwracającym pierwszego (5) i drugiego (6) wzmacniacza
różnicy sygnałów (5). Pozostałe wejścia obu wzmacniaczy różnicy
sygnałów (5, 6) połączone są ze źródłem napięcia przesunięcia (Uo).
Wyjścia obu wzmacniaczy różnicy sygnałów (5, 6) połączone
są z wejściami multipleksera (7), układ skalujący (9) połączony jest
z wyjściem multipleksera (7) i wejściem modulatora szerokości
impulsu (10). Wejście sygnałowe komparatora (8) połączone jest
z wyjściem wzmacniacza pomiarowego (1), a wejście napięcia progowego komparatora (8) połączone jest ze źródłem napięcia przesunięcia (Uo). Wyjście komparatora (8) połączone jest z wejściem
sterującym multipleksera (7) i wejściem scalonego sterownika silnika (11) sterującym kierunkiem przepływu prądu w mostku typu H
połączonym z silnikiem (2), a drugie wejście scalonego sterownika
silnika (11) odpowiedzialne za cykliczne przełączanie tranzystorów
mocy w mostu typu H połączone jest z wyjściem modulatora (10).
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 411601 (22) 2015 03 15
(51) G05D 3/14 (2006.01)
G05B 11/28 (2006.01)
G05B 11/42 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) KOZIEŃ ADAM
(54) Sposób sterowania silnikiem prądu stałego
(57) Sposób polega na zasilaniu silnika (2) za pośrednictwem
mostka typu H napięciem o przebiegu prostokątnym o szerokości
impulsu modulowanej w pętli sprzężenia zwrotnego, stosownie
do sygnału z potencjometrycznego czujnika położenia (3) elementu wykonawczego silnika (2) przy użyciu regulatora proporcjonalno-całkującego. Regulatorem jest wzmacniacz pomiarowy (1),
w którym wzmocnienie reguluje się przy użyciu elementu kompensacyjnego (Zc) łączącego wyjście tego wzmacniacza (1) z jego
wejściem sprzężenia zwrotnego. Napięcie odniesienia podaje się
na wejście nieodwracające wzmacniacza pomiarowego (1), zaś
na wejście odwracające tego wzmacniacza (1) podaje się sygnał
napięciowy ze styku (4) czujnika położenia (3) silnika (2). Na wejście
napięcia referencyjnego wzmacniacza pomiarowego (1) podaje się
stałe napięcie przesunięcia (Uo). Sygnał wyjściowy ze wzmacniacza pomiarowego (1) podaje się na wejście odwracające pierwszego wzmacniacza różnicy sygnałów (5) i na wejście nieodwracające
drugiego wzmacniacza różnicy sygnałów (6), zaś na pozostałe wejścia obu tych wzmacniaczy (5 i 6) podaje się napięcie przesunięcia (Uo). Sygnały wyjściowe z obu tych wzmacniaczy (5 i 6) podaje
się na wejścia multipleksera (7). Sygnał wyjściowy multipleksera (7)
skaluje się w układzie skalującym (9), skąd podaje się go na wejście
modulatora szerokości impulsów (10), zawierającego zintegrowany
generator sygnału prostokątnego. Sygnał z modulatora szerokości
impulsów (10) podaje się na pierwsze wejście scalonego sterownika silnika (11) odpowiedzialne za cykliczne przełączanie tranzystorów mocy w mostku typu H, z którego zasila się silnik (2), przy czym
sygnał wyjściowy ze wzmacniacza pomiarowego (1) podaje się
także na wejście sygnałowe komparatora (8), na wejście napięcia
progowego komparatora (8) podaje się stałe napięcie przesunięcia (Uo), zaś sygnał wyjściowy z komparatora podaje się na wejście
sterujące multiplesera (7) oraz na drugie wejście scalonego sterownika silnika (11), odpowiadające za kierunek przepływu prądu
w mostku typu H.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411602 (22) 2015 03 17
(51) G06K 9/20 (2006.01)
G06K 9/46 (2006.01)
G06T 7/20 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) ŁUCZAK ADAM; MAĆKOWIAK SŁAWOMIR;
DOMAŃSKI MAREK; SIAST JAKUB; GRAJEK TOMASZ
(54) System do estymacji ruchu na obrazie wideo
i sposób estymacji ruchu na obrazie wideo
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób estymacji ruchu
do określania zmiany położenia poszukiwanego obszaru pomiędzy
pierwszą ramką, a drugą ramką obrazu wideo, w którym to sposobie: określa się poszukiwany obszar na pierwszej ramce; wyznacza
się na drugiej ramce obszar poszukiwania wokół pozycji poszukiwanego obszaru; przeprowadza się wyszukiwanie poszukiwanego
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obszaru na drugiej ramce w obrębie obszaru poszukiwania. Po wyznaczeniu poszukiwanego obszaru sprawdza się, czy poszukiwany
obszar należy do przemieszczającego się obiektu w ten sposób,
że: odbiera się (212) mapę głębi dla pierwszej i drugiej ramki obrazu wideo; oblicza się histogram w pierwszej osi oraz histogram
w drugiej osi dla każdej mapy głębi; stosuje się pierwszy sposób
detekcji obiektu (231, 232, 236), celem śledzenia obiektów w oparciu o zawartości obrazów i/lub map głębi; stosuje się, równolegle do pierwszego sposobu detekcji obiektu (231, 232, 236) drugi
sposób detekcji obiektu (233, 234, 237), celem śledzenia obiektów
w oparciu o zawartości histogramów map głębi; określa się prostokąt, w obrębie którego znajduje się śledzony obiekt w oparciu
o porównanie wyników pierwszego sposobu detekcji obiektu (231,
232, 236) i drugiego sposobu detekcji obiektu (233, 234, 237); przy
czym ogranicza się obszar poszukiwania do obszaru w obrębie
określonego prostokąta. Przedmiotem zgłoszenia jest również system do estymacji ruchu.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 411571 (22) 2015 03 13
(51) G06T 5/00 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) SAŁEK PAWEŁ
(54) Urządzenie do obserwacji w warunkach
ograniczonej widzialności
(57) Urządzenie do obserwacji w warunkach ograniczonej widoczności, jest wyposażone w stopień wejściowy (IS), wyposażony
w sumator, do którego jednego z wejść jest podłączona matryca (CCD, CMOS), zaś do drugiego wejścia sumatora dołączony jest
regulator oﬀsetu (OR), przy czym wyjście sumatora jest połączone
z wejściem wzmacniacza (VGA), wyjście którego jest dołączone
do przetwornika analogowo cyfrowego.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411656 (22) 2015 03 21
(51) G06T 7/00 (2006.01)
G06K 9/64 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) DOMAŃSKI MAREK; GRAJEK TOMASZ;
KLIMASZEWSKI KRZYSZTOF; KURC MACIEJ;
STANKOWSKI JAKUB; RATAJCZAK ROBERT;
WEGNER KRZYSZTOF
(54) System do estymacji rozmiarów obiektów i sposób
estymacji rozmiarów obiektów
(57) Sposób estymacji rozmiarów obiektu obecnego na dwóch
obrazach reprezentujących tą samą scenę uzyskanych z różnych
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punktów widzenia, obejmujący następujące kroki: określa się model obrazu AAM; dopasowuje się model obrazu AAM do obrazów
celem odnalezienia zestawu parametrów opisujących kształt modelu (pc) oraz wygląd modelu (λc), dla których występują minimalne
błędy dopasowania dla obydwu obrazów; oraz estymuje się rozmiar
obiektu w oparciu o różnice w lokalizacjach punktów modelu obrazu AAM w obrazach. Dopasowywanie modelu obrazu AAM do obrazów obejmuje następujące kroki: oblicza się błąd dopasowania
dla pierwszego obrazu jako sumę dwóch następujących składników: pierwszy składnik, odnoszący się do pierwszego obrazu, obliczony jako suma kwadratów różnicy pomiędzy wyglądem modelu
obrazu AAM dla pierwszego obrazu w punkcie obrazu x oraz intensywnością pierwszego obrazu wejściowego IL w punkcie obrazu
określonym przez aﬁniczną funkcję transformującą WS (x,pL), która
L0
transformuje aktualny kształt dla pierwszego obrazu, opisany parametrami pL na uśredniony kształt SL pierwszego obrazu; drugi
0
składnik, odnoszący się do obydwu obrazów, obliczony jako suma
kwadratów różnicy pomiędzy wyglądem modelu obrazu AAM dla
pierwszego obrazu w punkcie obrazu x oraz intensywnością drugiego obrazu wejściowego IR w punkcie obrazu określonym przez
zmodyﬁkowaną aﬁniczną funkcję transformującą, która transformuje aktualny kształt dla drugiego obrazu, opisany parametrami
pR na uśredniony kształt SL pierwszego obrazu. Ponadto, oblicza
0
się błąd dopasowania dla drugiego obrazu jako sumę dwóch następujących składników: pierwszy składnik, odnoszący się do drugiego obrazu, obliczony jako suma kwadratów różnicy pomiędzy
wyglądem modelu obrazu AAM dla drugiego obrazu w punkcie
obrazu x oraz intensywnością drugiego obrazu wejściowego IR
w punkcie obrazu określonym przez aﬁniczną funkcję transformującą WS (x,pR), która transformuje aktualny kształt dla drugiego obR0
razu, opisany parametrami pR na uśredniony kształt SR drugiego
0
obrazu; oraz drugi składnik, odnoszący się do obydwu obrazów,
obliczony jako suma kwadratów różnicy pomiędzy wyglądem modelu obrazu AAM dla drugiego obrazu w punkcie obrazu x oraz
intensywnością pierwszego obrazu wejściowego IL w punkcie obrazu określonym przez zmodyﬁkowaną aﬁniczną funkcję transformującą, która transformuje aktualny kształt dla pierwszego obrazu,
opisany parametrami pL na uśredniony kształt SR drugiego obrazu.
0
Przedmiotem zgłoszenia jest również przedstawiony na rysunku
estymacji rozmiaru obiektów.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411648 (22) 2015 03 19
(51) G09B 5/00 (2006.01)
G09B 19/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU,
Toruń
(72) BAŁAJ BIBIANNA; DRESZER-DROGORÓB JOANNA;
SOKOLOV OLEKSANDR; KOMENDZIŃSKI TOMASZ;
DUCH WODZISŁAW; MATULEWSKI JACEK;
MIKOŁAJEWSKI DARIUSZ; MEINA MICHAŁ;
PIOTROWSKI TOMASZ
(54) System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci
(57) Przedstawiony na rysunku system zawiera: jednostkę sterującą, elektroniczną pamięć, bazę danych bodźców, generator bodźców nagrodowych, ewentualnie generator bodźców, monitory
aktywności, urządzenia emitujące efektory i urządzenia emitujące
bodźce nagrodowe. Monitorem aktywności dziecka są w szczególności czujniki ruchu, czujniki temperatury, czujniki nacisku, czujniki
dźwięku, czujniki pulsu lub czujniki oddechu. Monitory aktywności
dziecka są elementem otoczenia dziecka lub stanowią element środowiska dziecka. Jednostka sterująca analizuje dane z monitorów
aktywności dziecka, wybiera efektory i dostarcza nowych bodźców
za pomocą generatora bodźców lub bodźców pobieranych z bazy
danych oraz emituje je poprzez urządzenie emitujące efektory, dostarczając odpowiednich stymulacji, które mogą zostać rozpoznane przez mózg dziecka. Jeśli tak się stanie wywoła to spontaniczną
reakcję, która zostanie zarejestrowana przez odpowiednie monitory aktywności dziecka.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 411570 (22) 2015 03 13
(51) G08G 1/00 (2006.01)
G08G 1/01 (2006.01)
G08G 1/087 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) GOSZCZYŃSKI TADEUSZ
(54) Układ obsługi projektorów obrazów laserowych
(57) Układ obsługi projektorów obrazów laserowych, przeznaczonych do sterowania ruchem, charakteryzuje się tym, że jest wyposażony w kamery wizyjne (1, 2 i 3), których wyjścia są połączone
z 3 analizatorami obrazu (4, 5 i 6), których wyjścia sterujące połączone są z wejściami sterowników napędu (7, 8 i 9) projektorów obrazów laserowych (10, 11 i 12) oraz połączone są z wejściami generatorów tekstów (13, 14 i 15), których wyjścia są połączone z wejściami
sygnałowymi projektorów obrazów laserowych (16, 17, 18).
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 411658 (22) 2015 03 23
(51) G09B 9/02 (2006.01)
G09B 9/12 (2006.01)
A63F 13/803 (2014.01)
A63F 13/428 (2014.01)
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(71) WOJCIECHOWSKI TOMASZ AKTW TOMASZ
WOJCIECHOWSKI, Ozorków
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
(54) Symulator ruchu pojazdu, sterownik do sterowania
ruchem ramienia robota i sposób sterowania
ruchem ramienia robota
(57) Sposób sterowania ruchem ramienia robota z kabiną pojazdu, na podstawie sygnałów odbieranych z symulatora ruchu
pojazdu w świecie wirtualnym. Oblicza się parametry trajektorii
ruchu ramienia robota wykonując następujące kroki: odbiera się
sygnał określający zestaw współrzędnych aktualnego położenia pojazdu w świecie wirtualnym (za); oblicza się przesunięcie
aktualnego położenia pojazdu w świecie wirtualnym względem
aktualnego położenia (zo) dla poprzednio wykonywanego cyklu
obliczeń; oblicza się przesunięcie ramienia robota w świecie rzeczywistym (ZO) do odwzorowania przesunięcia w świecie wirtualnym (zo); oblicza się aktualną pozycję docelową (ZA) dla ruchu
ramienia robota na podstawie poprzedniej pozycji docelowej
i obliczonego przesunięcia; podaje się jako parametry trajektorii
ruchu ramienia robota: aktualną pozycję docelową (ZA) i pozycję
przejściową (ZP) równą pozycji docelowej dla poprzednio wykonywanego cyklu obliczeń; przesyła się obliczone parametry (ZA,
ZP) trajektorii ruchu ramienia robota do interfejsu robota celem
wywołania ruchu ramienia robota według określonej trajektorii.
Powtarza się obliczanie i przesyłanie parametrów trajektorii ruchu
ramienia robota w momencie, gdy ramię robota znajdzie się w sąsiedztwie (ZS) położenia przejściowego (ZP).
(5 zastrzeżeń)
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stabilnych i niezależnych osiach obrotu X, Y, Z, odbywa się za pomocą trzech niezależnych napędów A, B, C, gdzie jeden realizuje
ruch wokół osi pionowej Z i usytuowany jest wewnątrz obrotowej
podstawy (1), a dwa pozostałe są symetrycznie rozmieszczone
względem jej osi obrotu i mocowane w cokole (3), przy czym jeden napęd A, B realizuje ruch jednego cięgna (13, 14), których końce mocowane są do platformy górnej (9), a cięgna przewleczone
są przez zespół rolek naprowadzających (15) mocowanych do cokołu (3), realizując obrót mechanizmu wokół osi X i Y.
(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 411639 (22) 2015 03 18
(51) G12B 5/00 (2006.01)
G12B 9/10 (2006.01)
G01D 11/30 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BORATYŃSKI TOMASZ; OPOZDA DAMIAN;
ROCZNIAK PAWEŁ; OLEJARCZYK MICHAŁ;
KORDAS KONRAD; KOENIG GUSTAW;
BENBENKOWSKI MARCIN; ROMAN PAULA NERINA
(54) Mechanizm stabilizowania dla zmiennego
nachylenia podłoża
(57) Mechanizm stabilizowania dla zmiennego nachylenia podłoża zapewnia wykonanie właściwego pomiaru przez zestaw sensorów pomiarowych umieszczonych w mechanizmie, który to zestaw
wycentrowany jest w środku jego sfery (12), a poprzez odpowiednie ustawie mechanizmu ustalana jest ich neutralna stabilizacja
względem odbieranego obrazu co umożliwia dokonanie pomiaru
w warunkach zmiennego nachylenia podłoża dla obserwatora.
Istotą rozwiązania jest to, że stabilizacja ruchu odbywa się w trzech
osiach obrotu X, Y, Z, przy czym ruch obrotowy względem trzech

A1 (21) 411614 (22) 2015 03 16
(51) H01J 37/26 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) KACZMAREK ŁUKASZ; STEGLIŃSKI MARIUSZ;
KUBIAK TOMASZ; ŚWINIARSKI JACEK;
ARCE KOLDO BARRUSO, ES
(54) Urządzenie modułowe do badania zmian morfologii
materiałów pod wpływem działania sił ścinających,
w skali nanometrycznej w komorach mikroskopów
elektronowych
(57) Urządzenie modułowe do badania zmian morfologii materiałów pod wpływem działania sił ścinających, w skali nanometrycznej
w komorach mikroskopów elektronowych zawiera głowicę ścinającą (2), w której jest pionowa szczelina na część próbki (6) badanego
materiału, umieszczoną przesuwnie w usytuowanym centrycznie
wybraniu korpusu (1). W korpusie (1) jest dodatkowo pionowa
szczelina na pozostałą część próbki (6), usytuowana prostopadle
do wybrania na głowicę ścinającą (2). W korpusie (1) urządzenia,
za wybraniem na głowicę ścinającą (2), jest wykonany nagwintowany otwór, w który jest wkręcony trzpień śruby pociągowej (4),
której koniec jest wsparty o ścianę głowicy ścinającej (2). Prostopadle do szczeliny na badaną próbkę (6) w korpusie (1) jest wykonany
nagwintowany otwór, w który jest wkręcony trzpień śruby dociskowej (5), której koniec jest umieszczony w otworze ściany bocznej tej
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szczeliny. Dodatkowo w korpusie (1) urządzenia, jest nagwintowany
otwór, w który jest wkręcony trzpień śruby stopy montażowej (3)
do mocowania urządzenia do stolika w komorze mikroskopu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411709 (22) 2015 03 23
(51) H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0352 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/04 (2006.01)
H01L 27/14 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ,
Warszawa; CENTRUM ROZWOJOWO-WDROŻENIOWE
TELESYSTEM-MESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubiczów
(72) WĘGRZECKI MACIEJ; PIOTROWSKI TADEUSZ;
PANAS ANDRZEJ; BAR JAN; PUZEWICZ ZBIGNIEW;
NOGA JANUSZ; CZARNOTA RYSZARD;
NOWAKOWSKI ADAM
(54) Fotodioda krzemowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest fotodioda krzemowa przeznaczona do detekcji promieniowania podczerwonego o długości
fali λ > 1000 nm. Fotodioda ta ma z jednej strony struktury krzemowej (1) złącze p-n, powierzchnię światłoczułą pokrytą warstwą
antyreﬂeksyjną (5) i otoczoną górnym kontaktem metalicznym (6),
a z drugiej strony warstwę metaliczną dolnego kontaktu. W fotodiodzie tej obszar aktywny (1A) rozciąga się na całą grubość struktury, a na powierzchni struktury (1) przeciwległej do powierzchni
światłoczułej, pod obszarem aktywnym (1A), znajduje się warstwa
izolacyjna (3), korzystnie warstwa dwutlenku krzemu (SiO2) o grubości większej niż 10 nm. Kształt i rozmiary warstwy (3) są odwzorowaniem kształtu i rozmiarów warstwy (5). Metal warstwy (8),
w obszarze gdzie leży na warstwie izolacyjnej (3), tworzy wspólnie
z tą warstwą, zwierciadło odbijające promieniowanie nie zaabsorbowane w strukturze (zawracające fotony do obszaru aktywnego
struktury). Natomiast, metal w obszarze, gdzie leży bezpośrednio
na powierzchni krzemu (1), jest warstwą (7) tworzącą dolny kontakt
elektryczny.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411574 (22) 2015 03 16
(51) H04N 19/13 (2014.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) DOMAŃSKI MAREK; GRAJEK TOMASZ;
KARWOWSKI DAMIAN; KLIMASZEWSKI KRZYSZTOF;
STANKIEWICZ OLGIERD; STANKOWSKI JAKUB;
WEGNER KRZYSZTOF
(54) System i sposób określania kosztu zastosowania
określonego typu kodowania w koderze wizyjnym
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest system do określania kosztu
zastosowania określonego typu kodowania w koderze wizyjnym.
Koder wizyjny zawiera moduł arytmetycznego, adaptacyjnego
kodowania kontekstowego (CABAC), zawierający moduł binaryzacji (102), przystosowany do mapowania elementu składni na ciągu
bitów o zmiennej długości, przy czym cały strumień binów, występujący na wyjściu modułu binaryzacji, jest dzielony na pewną liczbę podstrumieni. System obejmuje ponadto: selektywnie stosowany tryb pracy, przystosowany do określania kosztu zastosowania
typu kodowania we wspomnianym koderze wizyjnym; przy czym
przy wybraniu wspomnianego trybu, system przystosowany jest
do podania wspomnianych podstrumieni do modułu relacyjnej tabeli wyniku binaryzacji, przystosowanego do powiązania każdego
podstrumienia z kosztem bitowym i do podania na wyjściu kosztu
bitowego dla każdego podstrumienia. Przedmiotem zgłoszenia
jest również sposób określenia kosztu zastosowania określonego
typu kodowania w koderze wizyjnym.
(11 zastrzeżeń)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) 123899 (22) 2015 03 13
(51) A01K 63/00 (2006.01)
(71) AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa
(72) SZCZAWIŃSKI WOJCIECH
(54) Zbiornik szklany do akwarium
(57) Ujawniono zbiornik szklany do akwarium, którego ścianki
są wykonane z połączonych klejowo prostokątnych płyt szklanych,
przy czym na ściankach bocznych jest naniesiona od wewnątrz
przy górnej krawędzi warstwa kryjąca (2), a wewnątrz zbiornika
jest wklejone obramowanie górne wykonane z wąskich listew
szklanych (4) o szerokości nie przekraczającej szerokości warstwy
kryjącej (2), mierzonej od górnej krawędzi zbiornika, które to listwy
szklane (4) są połączone klejowo powierzchnią boczną z warstwą
kryjącą (2), przy czym dolna krawędź listew szklanych (4) tworzących obramowanie górne jest zrównana z dolną krawędzią warstwy kryjącej (2).
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 123907 (22) 2015 03 18
(51) A47G 25/06 (2006.01)
(71) DUŁAWA KRYSTIAN, Katowice
(72) DUŁAWA KRYSTIAN
(54) Nadrzwiowy bazowy element montażowy
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest nadrzwiowy bazowy element
montażowy (1a), zawierający podłużny element nośny wyposażony
w zaczep (3a), umieszczany na krawędzi skrzydła drzwiowego (4),
który charakteryzuje się tym, że podłużny element nośny jest elementem sztywnym, zawierającym środki do stabilizowanej regulacji jego długości (211 a, 221a i 23a) i obustronnie zakończonym
zaczepami umieszczanymi na bocznych krawędziach (41) skrzydła
drzwiowego (4).
(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 08 03

U1 (21) 123921 (22) 2015 03 23
(51) A41F 19/00 (2006.01)
(71) GUZIKOWSKA MONIKA, Trojanowice
(72) GUZIKOWSKA MONIKA
(54) Uchwyt do rękawa ubrania
(57) Uchwyt do rękawa ubrania, zbudowany z uchwytu umożliwiającego zaczepienie kawałka materiału w postaci sprzączki
z dwoma obejmkami, połączonymi łącznikiem oraz wypustka
wsuwanego do obejmki, charakteryzujący się tym, że do mniejszej
obejmki uchwytu (4) przyszyta jest elastyczna tasiemka (7) w postaci dwóch złożonych ze sobą warstw (8, 9) zespolonych ze sobą przy
obejmce, przy czym jedna warstwa (8) jest około dwa razy krótsza
od drugiej warstwy (9), a elastyczna tasiemka (7) ma ok. 1,5 cm szerokości.
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 123894 (22) 2015 03 12
(51) A62C 27/00 (2006.01)
B60P 3/22 (2006.01)
(71) WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(72) WAWRZASZEK PIOTR; DYBAŁ BARTOSZ;
SZKOWRON RAFAŁ
(54) Zabudowa nadwozia samochodu pożarniczego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zabudowa nadwozia
samochodu pożarniczego z przedziałami usytuowanymi poprzecznie względem osi podłużnej samochodu (24) oraz zaopatrzonymi
w zasuwy żaluzjowe (25) i pokrywy (26) na ścianach zewnętrznych
zabudowy. W przedziale pierwszym przednim (2) usytuowany jest
zbiornik proszku gaśniczego (3). W przedziale środkowym przednim (5) usytuowana jest kolumna wysięgnika gaśniczego (6). Przedział trzeci mieści większy zbiornik wody (8) oraz dwa zbiorniki
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mniejsze (9), zawierające środki pianotwórcze, przy czym po obydwu bokach zewnętrznych tego przedziału trzeciego znajdują się
przedziały boczne (10), mieszczące butle sprężonego azotu (11).
Ścianki działowe przedziałów (20), ścianki zbiornika proszku (21),
ścianki zbiornika wody (12), ścianki zbiorników mniejszych (13) wraz
ze ścianami zewnętrznymi zabudowy (22), podłogą zabudowy i dachem zabudowy stanowią jednolitą trwale ze sobą zintegrowaną
całość w postaci zabudowy nadwozia z materiału kompozytowego
z tworzyw sztucznych.
(1 zastrzeżenie)

Nr 20 (1115) 2016

U1 (21) 123908 (22) 2015 03 18
(51) A63C 5/044 (2006.01)
A63C 5/048 (2006.01)
(71) JUCHNICKI MARIUSZ ANDRZEJ, Warszawa
(72) JUCHNICKI MARIUSZ ANDRZEJ
(54) Deska zjazdowa
(57) Deska zjazdowa zwłaszcza narta lub snowboard, wyposażona jest po obu stronach w krawędź boczną (1), która na długości
powierzchni styku z podłożem ma co najmniej jedno wgłębienie (3). Wgłębienie (3) mające dowolny kształt umiejscowione jest
od strony płaszczyzny ślizgowej (2).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123914 (22) 2015 03 21
(51) A63F 3/02 (2006.01)
(71) OSKULSKI JACEK, Łódź
(72) OSKULSKI JACEK
(54) Obraz-szachownica
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obraz – szachownica

U1 (21) 123916 (22) 2015 03 22
(51) A63B 1/00 (2006.01)
(71) KOZERSKI MACIEJ, Warszawa; TARKOWSKI PAWEŁ,
Warszawa
(72) KOZERSKI MACIEJ; TARKOWSKI PAWEŁ
(54) Przyrząd gimnastyczny
(57) Przyrząd gimnastyczny montowany trwale do ściany charakteryzuje się tym, że zawiera dwa symetryczne, rurowe elementy o kształcie zbliżonym do litery U (1, 2), mocowane prostopadle
do płaszczyzny ściany za pomocą elementów mocujących (3, 4)
oraz elementu mocującego (6). Rurowe elementy (1, 2) połączone elementem łączącym (5) położone są w jednej linii, w pewnej
odległości od siebie, a na zewnętrznych ramionach podtrzymywane są poprzez wsporniki (7, 8) przytwierdzone do nich trwale
pod kątem, z drugiej zaś strony są mocowane do ściany za pomocą
elementów mocujących (9, 10). Element łączący (5) ma kształt litery U ukształtowanej tak, że przylega całą powierzchnią do ściany
i stanowi przedłużenie elementów rurowych (1, 2), stanowiąc z nimi
jeden element.
(3 zastrzeżenia)

stanowiący tablicę do wieszania na ścianie, dzięki czemu na tablicy można śledzić rozgrywaną przez graczy partię szachów lub
wręcz poruszać bierkami i rozgrywać partie szachowe przez stojących przy niej graczy. Obraz - szachownica to, najczęściej wykonana z drewnianej, estetycznej płyty, szachownica (2), umieszczona w ozdobnej ramie (1). Wzór ramy (1) można dobrać stosownie
do wnętrza mieszkania, w którym jest zawieszony obraz - szachownica. Na szachownicy (2) ustawione są bierki (3). Ze względów
estetycznych bierki (3) też najlepiej jest wykonać z drewna. Szachownica (2) ma od spodu wykonane wybrania, w których umieszczone są magnesy. Każde z pól szachownicy (2) ma taki magnes
umieszczony w centralnym punkcie pola szachowego, przy czym
należy pamiętać, aby jednakowe bieguny wszystkich magnesów
były ustawione w tę samą stronę. Każda z bierek (3) ma po spodniej
stronie przymocowane magnesy, przy czym te magnesy muszą
mieć bieguny zorientowane tak, aby magnesy szachownicy (2)
i magnesy bierek (3) wzajemnie się przyciągały. Magnesy mocuje
się do bierek (3) w takim miejscu, aby bierka (3) zawsze znajdowała
się we właściwym miejscu w stosunku do pola szachownicy (2).
(2 zastrzeżenia)
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1 (21) 123909 (22) 2015 03 19
(51) B07B 1/22 (2006.01)
B07B 13/16 (2006.01)
(71) PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Narew
(72) ŁOJKO JAN; WASILUK PIOTR
(54) Mobilny przesiewacz bębnowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mobilny przesiewacz
bębnowy stosowany do przesiewania materiałów sypkich i podziału ich na kilka różnych frakcji. Mobilny przesiewacz bębnowy zawierający na podwoziu ramowym kosz zasypowy (1) z przenośnikiem
taśmowym (2) transportującym materiał do wnętrza obrotowego
bębna sitowego (3) w kształcie walca otwartego na obu jego końcach pod którym znajduje się wzdłużny przenośnik transportujący
materiał na przenośnik poprzeczny i na przenośnik boczny, a pozostały w bębnie (2) materiał wydostaje się na przenośnik tylny
charakteryzuje się tym, że w kołnierzu (1A) kosza zasypowego (1)
znajduje się otwór, w którym osadzony jest kanał zsypowy (6). Korzystnie, gdy kanał zsypowy (6) usytuowany jest pod przenośnikiem taśmowym (2).
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123913 (22) 2015 03 21
(51) B32B 3/02 (2006.01)
B32B 3/08 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
(71) STARGLASS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka
(72) GOCŁAWSKA MAGDALENA
(54) Płyta dekoracyjna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta dekoracyjna
do zabudowy ścian, drzwi, okien, elewacji budynków. Płyta dekoracyjna o zaokrąglonych krawędziach bocznych (2) składająca
się z warstwy zewnętrznej (1) i wewnętrznej (6), która ma ramę (3)
o strukturze stopionego szkła, wewnątrz nałożoną na warstwę (4)
atramentu ceramicznego wtopionego w podłoże (5).
(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 124970 (22) 2016 03 15
(51) B60P 7/04 (2006.01)
B60P 7/08 (2006.01)
F16B 2/18 (2006.01)
(31) U201530314
(32) 2015 03 17
(33) ES
(71) MECADETOL S.A., Imarcoain, ES
(72) ZUGAZA FERNANDEZ JUAN MANUEL, ES
(54) Element napinający do plandek na przyczepach
towarowych
(57) Rozwiązanie dotyczy elementu napinającego do napinania
plandeki przyczepy towarowej, który stanowi zespół funkcjonalny
obejmujący koło łańcuchowe (4), z którym sprzęga się dźwignia
rozruchowa (2), w celu wprawienia go w ruch oraz zapadkę (8),
pozwalającą na obrót koła łańcuchowego (4) w kierunku nadanym mu przez dźwignię obrotową (2) i blokującą obrót w kierunku
przeciwnym, przy czym zapadka wyposażona jest w kołnierze (12)
skierowane naprzeciw odpowiadającym im występom, które posiada na swym końcu dźwignia rozruchowa (2), które razem tworzą
występ oporowy uniemożliwiający przechylenie zapadki (8) przy
manipulacji z zewnątrz, gdy dźwignia rozruchowa (2) przechylona
jest wstecz do pozycji blokującej element napinający.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123905 (22) 2015 03 16
(51) B65D 5/475 (2006.01)
(71) MAZURAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowo-Osada
(72) ŁACHUT JERZY
(54) Obejma wielopakowa
(57) Obejma wielopakowa polega na zastosowaniu systemu
dwóch poziomych obejm oraz jednej pionowej. Obejmy: górna
i dolna (1, 2) otaczają parzystą liczbę butelek tworząc wielopak.
Obejma pionowa (3) przebiega na zewnątrz obejm poziomych,
pomiędzy rzędami butelek. Nie jest z nimi trwale zespolona, pełni
również rolę uchwytu, za który można podnosić wielopak. Podczas
podnoszenia, obejma pionowa naciska na obejmy poziome, powodując silniejsze ściśnięcie butelek. W konsekwencji następuje jeszcze mocniejsze usztywnienie wielopaku butelek. Obejmy poziome
oraz obejma pionowa wykonane są z taśmy polipropylenowej lub
innego nie elastycznego materiału. Końce taśm są łączone w obejmach za pomocą zgrzewania. Wielopaki powstałe w wyniku zastosowania obejm z taśm można ustawiać w palety, transportować,
przenosić. Nowy sposób pakowania za pomocą obejm wielopakowych może zastąpić powszechnie stosowane owijanie wielopaków
butelek folią termokurczliwą i zgrzewanie jej. Obejma wielopakowa
pozwala na tworzenie wielopaków z butelek plastikowych oraz
typu PET. Butelki mogą być różnej wielkości.
(6 zastrzeżeń)
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U1 (21) 124461 (22) 2015 10 07
(51) B65D 23/00 (2006.01)
B65D 1/40 (2006.01)
(71) BRZEZIŃSKI ARKADIUSZ, Warszawa
(72) BRZEZIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Pętla do utrzymywania zgniecionego i złożonego
kształtu butelki
(57) Pętla (2) przymocowana jest do dna butelki (1), i po zgnieceniu i złożeniu butelki (1), mocowana jest do szyjki butelki (1).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 124462 (22) 2015 10 07
(51) B65D 23/00 (2006.01)
B65D 1/40 (2006.01)
(71) BRZEZIŃSKI ARKADIUSZ, Warszawa
(72) BRZEZIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Pętla do utrzymywania zgniecionego i złożonego
kształtu butelki
(57) Do obwodu dolnej części butelki (1) zamocowana jest elastyczna opaska (2), do której przymocowane są elastyczne elementy (3), krzyżujące się w punkcie (4) dna butelki, do którego to punktu (4), krzyżujących się elastycznych elementów (3), zamocowana
jest pętla (5), która po zgnieceniu i złożeniu butelki (1), mocowana
jest do szyjki butelki (1).
(1 zastrzeżenie)

Nr 20 (1115) 2016

(54) Wzór organizacji ruchu kołowego na przejeździe
kolejowym: para jednokierunkowych przejazdów
z pasem oczekiwania do skrętu w lewo
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest przedstawiona na rysunku para
jednokierunkowych przejazdów kolejowych, łączących drogi kołowe biegnące po obu stronach równolegle do torów, z wydzielonymi po zewnętrznej stronie jezdni pasami oczekiwania dla pojazdów
skręcających na przejazdy w lewo. Pasy oczekiwania pozwalają gromadzić pojazdy oczekujące na lewoskręt z zachowaniem płynnego ruchu w obu kierunkach na wprost. Do zatrzymywania ruchu
na wprost i otwierania wjazdu na przejazdy służą sygnalizatory
świetlne (z zaporą jako opcja). Do kierowania na pas oczekiwania
pożądane jest wprowadzenie odpowiedniego znaku drogowego.
Rozwiązanie ma zastosowanie także dla pojedynczych przejazdów jednopoziomowych, łączących z drogą wzdłuż linii kolejowej
po jednej stronie.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123929 (22) 2015 03 25
(51) E02D 19/00 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
(71) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz
(72) RADOŃ STANISŁAW
(54) Układ odprowadzający wodę od bramy garażowej
(57) Układ odprowadzający wodę od bramy garażowej charakteryzuje się tym, że w dolnej części drzwi garażowych (1) blacha
zewnętrzna (2) wydłużona w dół na całej szerokości drzwi garażowych (1) tworzy ociekacz wody (3), do którego od strony wewnętrznej przylega listwa uszczelniająca (4), która z drugiej strony opiera
się o boczną powierzchnię (5) progu wewnętrznego (6). Z przodu
bramy garażowej znajduje się próg zewnętrzny (7) z ociekaczem
wody (8). Pod ociekaczem wody (3) z drzwiami garażowymi (1)
i ociekaczem wody (8) usytuowany jest kanał odwadniający (9).
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
U1 (21) 123904 (22) 2015 03 16
(51) E01C 1/02 (2006.01)
E01C 1/00 (2006.01)
(71) BIAŁOSTOCKI SŁAWOMIR, Gdańsk
(72) BIAŁOSTOCKI SŁAWOMIR

U1 (21) 123919 (22) 2015 03 23
(51) E04C 3/293 (2006.01)
(71) PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(72) BOREK PRZEMYSŁAW; LUBER MARCIN
(54) Wymian żelbetowy
(57) Wymian żelbetowy o stałej wysokości, który w zasadniczej
części długości w przekroju poprzecznym ma kształt dwuteownika, a środnik (3) łączący dolną półkę z górną półką jest pogrubiony
w środkowej części, charakteryzuje się tym, że w środkowej części,
w przekroju poprzecznym ma kształt prostokąta powiększonego
o wsporniki o kształcie zbliżonym do prostokątnego, w których
są gwintowane pręty. Stosunek szerokości górnej półki do szeroko-
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ści średnika (3) mieści się w przedziale 1 : 2,5 ÷ 1 : 4,4, a stosunek
szerokości górnej półki do całkowitej długości wymianu mieści się
w przedziale 1 : 20 ÷ 1 : 37,5. W środniku są przelotowe otwory (6).
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123918 (22) 2015 03 23
(51) E04D 13/076 (2006.01)
E04D 13/08 (2006.01)
(71) CELL-FAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola
(72) ADAMCZYK TOMASZ
(54) Osadnik denny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest osadnik denny, przeznaczony zwłaszcza do przechwytywania zgrubnych zanieczyszczeń spływających z systemu rynnowego. Osadnik posiada korpus (1) w kształcie czaszy o konstrukcji wzmocnionej zewnętrznymi
żebrami i o obrysie w formie prostokąta o zaokrąglonych rogach,
którego przekrój poziomy zmienia się stopniowo asymetrycznie zbieżnie ku dołowi, przechodząc w króciec wylotowy (2) oraz
zamocowane w korpusie (1), dopasowane do korpusu (1) sito
w postaci wyoblonego kosza o równoległych ścianach bocznych
pozbawionych perforacji, połączone od góry z pokrywą (4) osadnika systemem zasuwowo - zatrzaskowym, przy czym korpus (1)
zamknięty jest od góry z jednej strony mocowaną do korpusu (1)
zatrzaskowo pokrywą przyłącza (7) rury spustowej, przy czym pokrywa przyłącza (7) rury spustowej wyposażona jest w skierowany
ku górze wpust (8), natomiast korpus (1) posiada wewnątrz z jednej
strony skierowane do wewnątrz rozpory ustalające, które wchodzą
w wycięcia znajdujące się w ściance sita.
(2 zastrzeżenia)
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U1 (21) 123893 (22) 2015 03 12
(51) E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
(71) CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Zwonowice
(72) GUZIK WOJCIECH
(54) Skrzydło drzwi
(57) Skrzydło drzwi charakteryzuje się tym, że na jego powierzchni wykonane jest wyżłobienie, w którym zamocowana jest szynowa prowadnica (1), korzystnie w kształcie ceownika, którego krótsze
ramiona zakończone są płaskownikami (2), natomiast w prowadnicy (1) umieszczony jest przesuwnie ogranicznik (3) w kształcie
odpowiadającym wewnętrznemu kształtowi prowadnicy (1), zaopatrzony w gwintowany trzpień (4), na którym instalowane są akcesoria wyposażeniowe, blokowane w prowadnicy (1) gałką dekoracyjną wykończeniową (5), dokręcaną na gwincie trzpienia (4).
Korzystnie w skrzydle drzwi wyżłobienie z zamontowaną w nim
prowadnicą (1) jest pionowe lub poziome, albo poziome i pionowe
oraz może być zamontowane na obu powierzchniach drzwi.
(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1 (21) 123923 (22) 2015 03 24
(51) E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(72) MAJOCH PRZEMYSŁAW
(54) Kołnierz uszczelniający
(57) Przedmiotem rozwiązania jest kołnierz uszczelniający połączenie okna, zwłaszcza okna dachowego z pokryciem dachowym,
który posiada co najmniej jeden element kształtowy (8) mocujący górny element kołnierza (3) do konstrukcji dachu oraz pełniący
funkcję łączącą kaptur (6) okna z elementem górnym kołnierza (3).
(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 123910 (22) 2015 03 20
(51) F16K 15/04 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin;
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PARAFINIUK STANISŁAW; KOCIRA SŁAWOMIR;
ZUBRZYCKI JAROSŁAW; ŚWIĆ ANTONI
(54) Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym
(57) Zawór zwrotny zbudowany jako komora z otworami wlotowym i wylotowym do podłączenia instalacji aparatury laboratoryjnej, gdzie komora od strony otworu wlotowego wykonana jest
w korpusie, który jest magnesem stałym i gdzie wewnątrz tej komory umieszczona jest ferromagnetyczna kulka, charakteryzuje się
tym, że korpus (1) zaworu na jednym końcu posiada nacięty gwint
i połączony jest z pokrywą (2), która posiada nacięty gwint wewnętrzny, przez wzajemne skręcenie obu elementów (1, 2) ze sobą,
a pomiędzy czołowymi powierzchniami tych elementów (1, 2) jest
podkładka dystansowo - uszczelniająca (4). Ponadto przelotowy
otwór w korpusie (1) skierowany ku pokrywie (2) jest rozwiercony
powierzchnią stożkową (5’), a w pokrywie (2) jest cylindryczne wybranie (6) i w zmontowanym zaworze powierzchnia stożkowa (5’)
i cylindryczne wybranie (6) tworzą komorę (5). Dodatkowo otwór
wylotowy (7) wykonany jest w pokrywie (2) tak, że minimalna odle-
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głość (x) jego osi (8) od wewnętrznej powierzchni (6’) wybrania (6)
jest mniejsza niż promień (R) ferromagnetycznej kulki (3). Otwór
wlotowy do korpusu (1) i otwór wylotowy (7) z pokrywy (2) są nagwintowane. Korpus (1) i pokrywa (2) posiadają powierzchnie moletowane (9, 10).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123924 (22) 2015 03 24
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
(71) PURTAK MARCIN MASTERPLAST, Cieszyn
(72) PURTAK MARCIN
(54) Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego
(57) Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego charakteryzuje się
U1 (21) 123911 (22) 2015 03 20
(51) F16K 15/04 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin;
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PARAFINIUK STANISŁAW; SAWA JÓZEF;
WOŁOS DARIUSZ; ŚWIĆ ANTONI
(54) Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku
przepływu cieczy lub gazów
(57) Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cie-

tym, że składa się z pojemnika dolnego (1) i nasuwanej na górną
część pojemnika (1) dolnego tuby (2).
(1 zastrzeżenie)

czy lub gazów wykonany jako korpus z otworami do podłączenia
instalacji aparatury laboratoryjnej, w którego wnętrzu jest komora
z umieszczoną w niej ferromagnetyczną kulką, a na zewnętrznych
powierzchniach korpusu, po obu stronach komory, umieszczone
są cewki indukcyjne, charakteryzuje się tym, że korpus zaworu
składa się z dwóch elementów (2’ i 2”), podkładki dystansowo uszczelniającej (3) i tulejowej złączki (4) z gwintem wewnętrznym,
przy czym jeden z końców każdego z tych elementów (2’ i 2”) jest
nagwintowany i wkręcony do złączki (4). Otwory w obu skierowanych ku sobie elementach (2’ i 2”) są rozwiercone powierzchniami
stożkowymi (7’ i 7”)) i w zmontowanym zaworze (1) tworzą komorę (8), a wyloty otworów z jednej i drugiej strony korpusu (1) są nagwintowane. Elementy (2’ i 2”) korpusu posiadają kołnierze (9’ i 9”).
W kołnierzach (9’ i 9”) są otwory (10’ i 10”).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123927 (22) 2015 03 24
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
(71) PURTAK MARCIN MASTERPLAST, Cieszyn
(72) PURTAK MARCIN
(54) Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego
(57) Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego charakteryzuje się

U1 (21) 123915 (22) 2015 03 22
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
F21W 131/308 (2006.01)
A01K 63/00 (2006.01)
(71) GAWEŁ SŁAWOMIR, Włodawa
(72) GAWEŁ SŁAWOMIR
(54) Oświetleniowa lampa led
(57) Oświetleniowa lampa led, charakteryzuje się tym, że składa

U1 (21) 123931 (22) 2015 03 25
(51) F23G 5/20 (2006.01)
F23J 13/08 (2006.01)
F23M 11/02 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE
PROMONT BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(72) BUJAK JANUSZ; SZELIGA KONRAD
(54) Uszczelnienie szczeliny komory obrotowej spalarki
odpadów
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uszczelnienie szczeli-

się z lekkiego panelu (1), którego ranty (2) nachodzą na krawędzie
górne (3) oświetlanego obiektu. Ponadto składa się z taśm lub diod
led (4), zamocowanych pod rantami (2) panelu (1).
(5 zastrzeżeń)

tym, że składa się z pojemnika dolnego (1) i nakręcanej na górną
część pojemnika (1) dolnego tuby (2).
(1 zastrzeżenie)

ny komory obrotowej spalarki odpadów, które charakteryzuje się
tym, że uszczelnienie szczeliny (x, y) stanowi azbestowy sznur (2),
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dociskany sprężyną (3) do płaszcza komory obrotowej (5) i ściany
załadunkowej (4). Docisk sprężyny (3) jest regulowany w sposób
równomierny, w zależności od wymaganego uszczelnienia.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123930 (22) 2015 03 25
(51) F23G 5/46 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE
PROMONT BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(72) BUJAK JANUSZ; SZELIGA KONRAD
(54) Układ chłodzenia końcówki komory obrotowej
spalarki odpadów
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest układ chłodzenia
końcówki komory obrotowej spalarki odpadów, który charakteryzuje się tym, że zawiera dodatkową komorę chłodzenia (8), która
w zależności od ilości doprowadzanego powietrza zewnętrznego
obniża temperaturę pracy końcówki komory spalania (3) do oczekiwanej temperatury poniżej 1000°C, przy czym w komorze chłodzenia (8) jest wbudowana regulacja ilości doprowadzanego powietrza
do chłodzenia komory spalania (3), w zależności od oczekiwanej
wydajności spalarki odpadów. Ponadto komora chłodzenia (8)
zawiera rurę (6) doprowadzającą nawiewem (7) zimne powietrze
z zewnątrz i wywiew powietrza (10) odprowadzający gorące powietrze.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123912 (22) 2015 03 21
(51) F24H 3/00 (2006.01)
F24D 13/02 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)
(71) STARGLASS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka
(72) GOCŁAWSKA MAGDALENA
(54) Dekoracyjny grzejnik
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego, jest dekoracyjny grzejnik
szklany do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, który składa
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się z zestawu dwóch szyb: tylnej (1) pokrytej od środka powłoką
przewodzącą elektrycznie (3), zakończonej wyprowadzeniami elektrycznymi (6) i przedniej (2) pokrytej od wewnątrz atramentem ceramicznym i wtopionego w podłoże (4) połączone ze sobą trwale
folią (5), osadzone na obudowie (10) zawierającej sterownik temperatury (8) i wyprowadzenie elektryczne (9), połączone elektrycznie
z wyprowadzeniem (6) przewodem (7).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123901 (22) 2015 03 16
(51) F24J 2/52 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
(71) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(72) BIAŁY HENRYK
(54) Szyna do montażu konstrukcji solarnych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest szyna do montażu
konstrukcji solarnych oraz paneli fotowoltaicznych za pośrednictwem klem dociskowych. Szyna do montażu konstrukcji solarnych,
mająca w przekroju poprzecznym zarys prostokąta i zawierająca
kanały montażowe oraz ryﬂowane powierzchnie, charakteryzuje
się tym, że ma cztery kanały montażowe (1, 2, 3 i 4), gdzie kanał (1)
wypełnia środek szyny i w przekroju poprzecznym ma kształt odwróconej litery „L”, a w górnej części proﬁlu oraz w dolnej części
z boku znajdują się kanały montażowe (2 i 3) w kształcie litery „C”,
których zakończenia ramion (5) skierowane są pod kątem prostym
ku środkowi i zakończone zaokrąglonymi wypustkami (6) skierowanymi do dołu, natomiast z boku szyny znajduje się prosty kanał montażowy (4) z dwukrotnie zagiętymi pod kątem prostym
ramionami (7), przy czym zewnętrzne powierzchnie zakończenia
ramion (5) i zewnętrzna boczna ściana (8) szyny są ryﬂowane.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123902 (22) 2015 03 16
(51) F24J 2/52 (2006.01)
F24J 2/46 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
(71) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(72) BIAŁY HENRYK
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(54) Zaczep mocujący, zwłaszcza do mocowania
konstrukcji solarnych
(57) Zaczep mocujący, zwłaszcza do mocowania konstrukcji solarnych jest proﬁlem, którego dolna powierzchnia (1) przypomina
kształt pół owalu, obustronnie zakończona dwoma poziomymi
uskokami (2) przedzielonymi owalnym wydrążeniem (3), które
to poziome uskoki (2) skośną płaszczyzną (4) przechodzą w płaską górną powierzchnię (5), a centralnie w zaczepie wykonany jest
gwint przelotowy (6) na wkręt mocujący.
(1 zastrzeżenie)
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nej, natomiast pokrywa rynny spustowej (2) posiada w swej górnej
części łopatkowe prowadnice strumienia cieczy umieszczone pod
kątem α = 45° ÷ 90°do kierunku B, odgięte do wewnątrz rynny o kąt
μ = 10° ÷ 45° od powierzchni pokrywy oraz łopatkową prowadnicę
strumienia cieczy wykonaną w środkowej części pokrywy (2) usytuowaną pod kątem β = 10° ÷ 60 do kierunku B, odgiętą do wewnątrz
rynny o kąt μ = 15° ÷ 45° od powierzchni pokrywy, oraz prowadnicę strumienia cieczy wykonaną w postaci prostokątnego wcięcia
umieszczonego na krawędzi C nad prowadnicą strumienia cieczy
oraz rząd prostokątnych nacięć rozmieszczonych wzdłuż krawędzi D za prowadnicą strumienia cieczy, łączących się odpowiednio
z rzędem prostokątnych otworów umieszczonych na lewej ścianie
podstawy rynny prowadzenia monet (1).
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA
DZIAŁ H

U1 (21) 123892 (22) 2015 03 12
(51) G07F 1/04 (2006.01)
(71) LIBER MICHAŁ, Kuryłówka
(72) LIBER MICHAŁ
(54) Rynna prowadzenia monet z tacką odprowadzająca
ciecz
(57) Rynna prowadzenia monet z tacką odprowadzającą ciecz,
wykonana zwłaszcza ze stali nierdzewnej, składająca się z rynny
prowadzenia monet, złożonej z podstawy i pokrywy, posiadających
otwory i prowadnice przekazujące ciecz na tackę odprowadzającą
ciecz, przy czym dolna ściana podstawy rynny razem ze ścianami
bocznymi tworzy strukturę monolityczną, natomiast pokrywa rynny jest mocowana do podstawy rynny przy pomocy uchwytów
umieszczonych odpowiednio względem siebie charakteryzuje się
tym, że rynna prowadzenia monet składająca się z podstawy (1)
i pokrywy (2) jest mocowana do tacki odprowadzającej ciecz (3)
za pomocą trzpieni gwintowanych przypawanych do spodniej części podstawy rynny prowadzenia monet (1) poprzez otwory wykonane w tacce odprowadzającej ciecz (3), przy czym podstawa rynny
prowadzenia monet (1) posiada prowadnicę strugi umieszczoną
na prawej ścianie, wykonaną w sposób niepełnego przerwania środkowej części ściany, tworzącego jej prostokątne przedłużenie w kierunku B, posiada ponadto zespół otworów okrągłych i łezkowych,
rozmieszczonych na jej dolnej ścianie, rząd prostokątnych otworów
wykonanych w dolnej ścianie, rozmieszczonych wzdłuż krawędzi A,
rząd prostokątnych otworów wykonanych w lewej ścianie rozmieszczonych wzdłuż krawędzi A łączących się odpowiednio na krawędzi A z rzędem prostokątnych otworów wykonanych w ścianie dol-

ELEKTROTECHNIKA
U1 (21) 123906 (22) 2015 03 17
(51) H02H 7/097 (2006.01)
H02P 7/00 (2006.01)
(71) PAWŁOWSKI JAROSŁAW, Warszawa;
BISKUPIAK MACIEJ, Warszawa
(72) PAWŁOWSKI JAROSŁAW; BISKUPIAK MACIEJ
(54) Silniki prądu stałego zmieniające kierunek obrotów
przy zmianie biegunów zasilania
(57) Silnik elektryczny prądu stałego przedstawiony na rysunku,
zmieniający kierunek obrotów wirnika przy zmianie biegunów
zasilania charakteryzuje się tym, iż posiada w układzie połączenia
uzwojeń stojana i wirnika odpowiednio połączone diody, powodujące zmianę kierunku przepływu prądu tylko w jednym z uzwojeń.
(2 zastrzeżenia)

III. WYKAZY
WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

411532
411548
411550
411552
411553
411554
411555
411556
411557
411559
411561
411562
411563
411564
411566
411567
411568
411569
411570
411571
411572
411573
411574
411575
411576
411577
411578
411579
411580
411581
411582
411583
411584
411585
411586
411587
411588
411589
411590
411591
411592
411593
411594
411595
411596
411597
411598
411599
411600

C10L (2006.01)
B65B (2006.01)
F01D (2006.01)
C05F (2006.01)
A47K (2006.01)
B01J (2006.01)
A21D (2006.01)
A23G (2006.01)
B60G (2006.01)
G01N (2006.01)
C12Q (2006.01)
B01D (2006.01)
C10L (2006.01)
B42D (2006.01)
A63F (2006.01)
C23F (2006.01)
C23F (2006.01)
B65H (2006.01)
G08G (2006.01)
G06T (2006.01)
F41H (2011.01)
B62D (2006.01)
H04N (2014.01)
B28B (2006.01)
F16B (2006.01)
B64C (2006.01)
B64C (2006.01)
B63B (2006.01)
B63H (2006.01)
E04B (2006.01)
B63H (2006.01)
B63B (2006.01)
E04B (2006.01)
E04B (2006.01)
F01P (2006.01)
B63H (2006.01)
B63B (2006.01)
F01P (2006.01)
B63B (2006.01)
E04B (2006.01)
B63H (2006.01)
B63H (2006.01)
A61B (2006.01)
A62B (2009.01)
B25J (2006.01)
B60L (2006.01)
B25J (2006.01)
B60L (2006.01)
G05D (2006.01)

29
22
37
26
5
11
4
4
15
44
30
10
29
14
9
30
31
23
48
47
42
16
50
13
38
22
21
18
19
32
19
18
32
33
37
20
17
38
17
34
20
21
6
8
12
15
13
15
46

411601
411602
411603
411604
411605
411607
411608
411609
411610
411611
411612
411614
411616
411617
411619
411620
411621
411622
411625
411626
411627
411628
411630
411631
411632
411633
411634
411635
411636
411637
411638
411639
411640
411641
411642
411643
411645
411646
411647
411648
411649
411650
411651
411652
411653
411654
411655
411656
411657

G05D (2006.01)
G06K (2006.01)
C02F (2006.01)
G01N (2006.01)
B41J (2006.01)
A62B (2006.01)
A01N (2006.01)
E21F (2006.01)
E01B (2006.01)
F16M (2006.01)
C02F (2006.01)
H01J (2006.01)
C01B (2006.01)
G02B (2006.01)
F24J (2006.01)
B01D (2006.01)
C09K (2006.01)
A61G (2006.01)
A01M (2006.01)
A01M (2006.01)
B02C (2006.01)
A61B (2006.01)
F26B (2006.01)
G02B (2006.01)
C12Q (2006.01)
F21S (2006.01)
A61K (2006.01)
A61K (2006.01)
C01B (2006.01)
B29C (2006.01)
C01B (2006.01)
G12B (2006.01)
A61H (2006.01)
E04B (2006.01)
C08G (2006.01)
B26D (2006.01)
C08G (2006.01)
C08G (2006.01)
B27B (2006.01)
G09B (2006.01)
E21F (2006.01)
E21D (2006.01)
C09K (2006.01)
A01B (2006.01)
G01J (2006.01)
G01R (2006.01)
A61H (2006.01)
G06T (2006.01)
F21V (2006.01)

47
47
25
43
14
8
3
36
31
39
25
49
24
45
41
10
28
7
3
3
11
6
42
46
30
40
8
8
24
14
24
49
7
33
27
13
27
27
13
48
37
36
28
2
42
45
7
47
40

411658
411659
411660
411661
411663
411664
411665
411666
411667
411668
411669
411670
411671
411672
411673
411674
411675
411676
411679
411680
411682
411684
411685
411687
411688
411689
411690
411691
411692
411693
411694
411695
411696
411697
411698
411699
411701
411703
411704
411705
411706
411707
411709
411710
411711
411713
411714
411715
411716

G09B (2006.01)
B09B (2006.01)
E04F (2006.01)
C22C (2006.01)
B22F (2006.01)
B22F (2006.01)
B22F (2006.01)
F03D (2006.01)
C01B (2006.01)
F23B (2011.01)
B01D (2006.01)
F16M (2006.01)
G01N (2006.01)
E04G (2006.01)
B64C (2006.01)
A61B (2006.01)
G01N (2006.01)
A62C (2006.01)
C08J (2006.01)
B44C (2006.01)
F42B (2006.01)
A61G (2006.01)
C08K (2006.01)
F02C (2006.01)
B24D (2006.01)
A61F (2006.01)
B62D (2006.01)
B62D (2006.01)
B62D (2006.01)
A01C (2006.01)
E04F (2006.01)
C01B (2006.01)
G02B (2006.01)
E21D (2006.01)
G01N (2006.01)
E04B (2006.01)
B01D (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
C04B (2006.01)
F23N (2006.01)
C07C (2006.01)
H01L (2006.01)
E21D (2006.01)
C12Q (2006.01)
C04B (2006.01)
A21D (2006.01)
E01H (2006.01)
C07C (2006.01)

48
11
34
30
12
12
12
38
23
40
10
39
44
35
22
5
44
9
27
15
42
6
28
38
12
6
16
16
17
2
34
24
45
36
44
34
10
27
27
26
40
26
50
35
29
26
4
32
26

60
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Nr 20 (1115) 2016

1

2

3

1

2

3

1

2

3

411717
411718
411720
411721
411722
411723
411725
411726
411727
411731
411732

B62D (2006.01)
F23Q (2006.01)
B65D (2006.01)
A01C (2006.01)
A63B (2006.01)
C09K (2006.01)
C04B (2006.01)
A61B (2006.01)
F21S (2006.01)
A21D (2006.01)
A21D (2006.01)

17
41
22
2
9
28
25
5
39
4
4

411733
411734
411735
411737
411738
411740
411743
411744
411745
411746
411747

B22D (2006.01)
A61K (2015.01)
F24F (2006.01)
A01C (2006.01)
E05B (2006.01)
E02B (2006.01)
B63C (2006.01)
D01D (2006.01)
E21B (2006.01)
A23N (2006.01)
E06B (2006.01)

11
8
41
2
35
32
19
31
35
5
35

411748
411749
411750
411751
411754
412767
412962
413738
416079
416611

F16J (2006.01)
B65G (2006.01)
C12P (2006.01)
A61K (2006.01)
C02F (2006.01)
B66B (2006.01)
C23C (2016.01)
G01L (2006.01)
E21D (2006.01)
B61B (2006.01)

39
23
29
7
25
23
30
43
36
16

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

123923
123924
123927
123929
123930
123931
124461
124462
124970

E04D (2006.01)
F21V (2006.01)
F21V (2006.01)
E02D (2006.01)
F23G (2006.01)
F23G (2006.01)
B65D (2006.01)
B65D (2006.01)
B60P (2006.01)

55
56
56
54
57
56
54
54
53

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

123892
123893
123894
123899
123901
123902
123904
123905
123906
123907
123908

G07F (2006.01)
E06B (2006.01)
A62C (2006.01)
A01K (2006.01)
F24J (2006.01)
F24J (2006.01)
E01C (2006.01)
B65D (2006.01)
H02H (2006.01)
A47G (2006.01)
A63C (2006.01)

58
55
51
51
57
57
54
53
58
51
52

123909
123910
123911
123912
123913
123914
123915
123916
123918
123919
123921

B07B (2006.01)
F16K (2006.01)
F16K (2006.01)
F24H (2006.01)
B32B (2006.01)
A63F (2006.01)
F21S (2006.01)
A63B (2006.01)
E04D (2006.01)
E04C (2006.01)
A41F (2006.01)

53
55
56
57
53
52
56
52
55
54
51

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

Nr
zgłoszenia
macierzystego

Numer BUP,
w którym
ogłoszono
o zgłoszeniu
macierzystym

Symbol MKP
pod którym
ogłoszono
o zgłoszeniu
macierzystym

124058

24/2015

124069

Nr
zgłoszenia
wydzielonego

Data zgłoszenia
wydzielonego

Symbol MKP
zgłoszenia
wydzielonego

E05D7/06
E05D5/08
E05D7/04
E05D7/12

125330

2015.05.13

E05D7/06
E05D5/08
E05D7/04
E05D7/12

26/2015

B01J19/18
B01F7/16
C08F2/01

125088

2011.05.27

B01J19/18
B01F7/16
C08F2/01

124389

04/2016

H02K1/27

125056

2012.02.08

H02K1/27

124389

04/2016

H02K1/27

125057

2012.02.08

H02K1/27

399341

25/2013

H02K23/54
H02K41/035

417568

2012.05.28

H02K41/035

402315

14/2014

B23P6/00
B23B5/32

417790

2012.12.31

B23P6/00

402315

14/2014

B23P6/00
B23B5/32

417794

2012.12.31

B23P6/00

402315

14/2014

B23P6/00
B23B5/32

417795

2012.12.31

B23P6/00

402315

14/2014

B23P6/00
B23B5/32

417796

2012.12.31

B23P6/00

408739

1/2016

F24H9/18
F23M5/08
F23D14/66
F23D14/14

417926

2014.07.02

F24H9/18
F23M5/08
F23D14/66
F23D14/14

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)
11788360.3

B32B 27/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)

15191450.4

Danapak Flexibles A/S
Arkusz, sposób wytwarzania i stosowania arkusza jako
wieczka dla opakowań

11797635.7

B32B 27/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
B65D 77/20 (2006.01)

H01Q 1/22 (2006.01)
H01Q 1/42 (2006.01)
H01Q 1/40 (2006.01)
H05K 3/28 (2006.01)
G01D 11/24 (2006.01)
H04B 1/03 (2006.01)
G01F 23/284 (2006.01)
G01F 1/00 (2006.01)
G01D 4/00 (2006.01)
G01F 23/00 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)

Danapak Flexibles A/S

Enevo Oy

Arkusz, sposób wytwarzania i stosowania arkusza jako
wieczka dla opakowań

Bezprzewodowe urządzenie pomiarowe i sposób jego
produkcji

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, o które ubiega się zgłaszający,
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
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210)
(731)

454881
(220) 2016 04 15
ALFA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) ALFA POWER
(511) 35, 42
(210)
(731)

454926
(220) 2016 04 15
PROMOTOR UNITED ENTERTAINMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RADIO VOX FM TOUR

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 9, 16, 35, 38, 41
(210)
(731)

454930
(220) 2016 04 15
LESZCZYŃSKI RADOSŁAW RHL-SERVICE,
Wysogotowo
(540) RHL SERVICE

(531) 27.05.01, 29.01.03
(511) 7, 9, 11
(210)
(731)
(540)
(511)

454991
(220) 2016 04 16
BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY, Bydgoszcz
INNOFORM
35, 41

(210)
(731)

455067
(220) 2016 04 18
BEZUBIK KRYSTYNA KURS KREATYWNEGO PISANIA,
Jaworówka
(540) Piszę, bo chcę...

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

455203
(220) 2016 04 19
ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL
SULKORN
5

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

455204
(220) 2016 04 19
ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL
TENET
5

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

455208
(220) 2016 04 19
ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL
PROTEKT PLUS
5

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

455209
(220) 2016 04 19
ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL
DOBLER
5

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

455210
(220) 2016 04 19
ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL
CAYMAN
5

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

455294
(220) 2016 04 21
ZIÓŁKOWSKA PAULINA, Warszawa
NINKI
18, 24, 25

(210) 455536
(220) 2016 04 25
(731) PUSTUŁKA LESZEK, Czeladź
(540) MISTRZOSTWA POLSKI SAUNAMISTRZÓW POLISH
SAUNA CHAMPIONSHIP

(531) 20.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(511) 41, 45
(210)
(731)
(540)
(511)

455112
(220) 2016 04 18
Abba Seafood Aktiebolag, Eslöv, SE
LUCULLUS
29

(531) 27.05.01, 19.01.08, 11.01.02, 01.15.15
(511) 35, 39, 41, 43, 44
(210)
(731)

455565
(220) 2016 04 25
DIALCOM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

Nr 20 (1115) 2016
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(540) Bilety24
(511) 41

(531) 27.05.01
(511) 35, 41

(210) 455640
(220) 2016 04 27
(731) FUNDACJA AKCELERACJI NARODOWEJ, Warszawa
(540) WOLĘ WOLNOŚĆ.PL RZECZPOSPOLITA
ŚWIADOMYCH OBYWATELI

(210) 456218
(220) 2016 05 12
(731) ZWIĄZEK POLSKIE MIĘSO, Warszawa
(540) Polskie Mięso

(531) 03.07.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42
(210)
(731)

456022
(220) 2016 05 05
EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowa Wieś Rzeczna
(540) TRESNAR
(511) 7, 8, 35
456024
(220) 2016 05 05
EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowa Wieś Rzeczna
(540) HURRY UP
(511) 7, 35

(531) 01.17.11, 25.05.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 16, 29, 35, 41, 42, 45
(210)
(731)
(540)
(511)

456332
(220) 2016 05 13
REDWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
QUINTO
6, 7, 9, 35, 40

(210) 456359
(220) 2016 05 13
(731) MAJEWSKI MARIUSZ DOX, Zawiercie
(540) vape zone

(210)
(731)

(210)
(731)

456025
(220) 2016 05 05
EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowa Wieś Rzeczna
(540) FORESTER
(511) 7, 8, 9, 12, 17, 21, 35
(210) 456033
(220) 2016 05 06
(731) BAZELAK JOANNA SYSTEM, Łódź
(540) super-czad

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 42
(210)
(731)

456034
(220) 2016 05 06
FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY INKUBATOR KOBIET
BIZNESU, Warszawa
(540) POLISH BUSINESSWOMEN AWARDS

(531) 27.05.01, 29.01.15
(511) 5, 34, 35
(210) 456360
(220) 2016 05 13
(731) MAJEWSKI MARIUSZ DOX, Zawiercie
(540) vapezone.pl

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(511) 5, 34, 35
(210)
(731)

456370
(220) 2016 05 13
KATO LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DERMACTAN
(511) 3, 5, 30
(210) 456399
(220) 2016 05 16
(731) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) L

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 18, 25, 35
(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 35, 41
(210) 456155
(220) 2016 05 10
(731) KRASUSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) Julius

(210)
(731)

456630
(220) 2016 05 18
EKO-BHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EKO-BHL TUSZKO

65

66
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(531) 26.04.01, 24.15, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 36, 37
(210) 456651
(220) 2016 05 18
(731) DUDEK WOJCIECH, Warszawa
(540) TicketDeal

Nr 20 (1115) 2016

(540) ALFA wspólne prawo ochronne

(531) 27.05.01, 24.17.99
(511) 35, 36, 43
(210)
(731)

456964
(220) 2016 05 25
ELAR-SK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów
(540) ELAR-SK
(531) 10.03.08, 20.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(511) 35, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

456668
(220) 2016 05 19
PANKIEWICZ KATARZYNA, Kraków
PANKIEWICZ
35, 36, 45

(210)
(731)

456726
(220) 2016 05 20
MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń
(540) KYK
(511) 7, 35, 37, 39, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

(210)
(731)

457059
(220) 2016 05 30
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra
(540) pbo

456794
(220) 2016 05 23
JANOWSKI JANUSZ, Bielany Wrocławskie
PUNCHER
16, 18, 25, 28, 35, 41

(210) 456852
(220) 2016 05 23
(731) BRENKUS PAWEŁ NOCAR, Jaworze
(540) NOCAR

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 11, 12, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

(531) 03.07.01, 05.13.04, 26.01.15, 09.01.07, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 11, 37

456903
(220) 2016 05 24
BELUPO Iijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR
EXPENT
5

456949
(220) 2016 05 24
FABRYKA SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
POLLENA-AROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) DIABETAROM
(511) 3, 5

(531) 07.03.11, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(511) 19, 35, 37, 41
(210)
(731)

457082
(220) 2016 05 30
MIG IMPORT EKSPORT GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA,
Białystok
(540) MIG IMPORT-EKSPORT GŁOWACKI Sp. J. ROK ZAŁ.
1989

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 8, 11, 20, 21
(210)
(731)

457146
(220) 2016 05 31
PATYNA MONIKA FIRMA HANDLOWA MONIKA,
Gliwice
(540) MC miss city

(210)
(731)

(210)
(731)

456954
(220) 2016 05 24
A-JWK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk;
GT-JWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA , Gdańsk

(531) 27.05.01, 26.04.02
(511) 25, 35
(210)
(731)

457182
(220) 2016 05 31
RAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Omnomnom
(511) 30, 43

Nr 20 (1115) 2016
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(210) 457184
(220) 2016 05 31
(731) LEŚNIAK ARTUR, Łódź
(540) BUDOMAL ARTUR LEŚNIAK

67

(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI EXTRA GÓRSKI MASŁO
87% OLEJ SŁONECZNIKOWY MIKS EXTRA GÓRSKI
Extra Górski www.sobik.com.pl

(531) 07.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36, 37, 42
(210)
(731)

457189
(220) 2016 05 31
PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) Pro Sp. z o.o.

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 17, 35, 36
(210)
(731)
(540)
(511)

457254
(220) 2016 06 06
ŚLUSARZ JANUSZ, Wrocław
VR ZONE
41

(210)
(731)

457274
(220) 2016 06 02
INEMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ,
Warszawa
(540) MIND SPA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.03.03, 08.03.01, 03.04.02, 05.05.04
(511) 29
(210)
(731)

457407
(220) 2016 06 04
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI GÓRSKI PRZYSMAK
o smaku: warzyw, chrzanu, czosnku, cebuli, papryki
i pieprzu Górski Przysmak www.sobik.com.pl

(531) 05.01.12, 01.13.15, 27.05.01
(511) 35, 38, 41
(210)
(731)

457303
(220) 2016 06 02
MG CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) MęskieGacie.pl

(531) 27.05.01, 08.03.01, 29.01.15, 05.09.15
(511) 29
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 25, 35

457435
(220) 2016 06 06
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) nowa FORMUŁA RODZINA

(210)
(731)

457349
(220) 2016 06 03
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Bielenda Amazonia
(511) 3
(210)
(731)

457402
(220) 2016 06 04
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(531) 02.07.23, 02.01.23, 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 35, 38
(210)
(731)

457503
(220) 2016 06 07
VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
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(540) V

(531) 26.03.01, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.08
(511) 18, 25, 35, 42
(210) 457525
(220) 2016 06 07
(731) GOSKA IWONA FRANCHIE RULES, Warszawa
(540) FRANCHIE Rules

Nr 20 (1115) 2016

(540) makro DZIEŃ WŁASNEGO BIZNESU!

(531) 02.09.01, 24.17.04, 26.04.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

457686
(220) 2016 06 10
CZARKOWSKI WIESŁAW, Kielce
Ener Vita
5, 35, 44

(210)
(731)
(531) 27.05.01
(511) 14, 18, 25, 35
457559
(220) 2016 06 13
AKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk
(540) AKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA

457713
(220) 2016 06 10
MARR CONSTRUCTION GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) MARR Construction Group

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(511) 19, 35, 37
(210)
(731)
(540)
(511)

(531) 05.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(511) 5, 41, 44
(210)
(731)

457565
(220) 2016 06 08
VTS PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) WING by VTS

(531) 26.04.05, 26.04.02, 27.05.01
(511) 11, 37, 42
(210)
(731)

457643
(220) 2016 06 09
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) staydrai
(511) 5
(210)
(731)
(540)
(511)

457649
(220) 2016 06 09
KOWALSKI RAFAŁ R.K. CHŁÓD-KLIM, Legionowo
CHŁÓD-KLIM
6, 11, 17, 37, 40

(210)
(731)

457652
(220) 2016 06 09
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co.
KG, Düsseldorf, DE

457742
(220) 2016 06 13
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
Pocztowe Fundusze Inwestycyjne
35, 36

(210) 457745
(220) 2016 06 13
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pocztowe Fundusze Inwestycyjne

(531) 22.01.05, 22.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 36
(210) 457746
(220) 2016 06 13
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pocztowe Fundusze Inwestycyjne

(531) 22.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 36
(210)
(731)

457747
(220) 2016 06 13
PRODUCENT ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH CERMAS
SZOT POLSKA SPÓŁKA JAWNA, Świętochłowice
(540) CERKOM
(511) 1, 17
(210) 457789
(220) 2016 06 13
(731) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) intelli TISSUE Advanced 1600

Nr 20 (1115) 2016

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.03.23, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(511) 7
457819
(220) 2016 06 14
UNIBAIL-RODAMCO POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) click&eat
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(540) R RAWBUD RAWICZ spółka z o.o.

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 26.04.02, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(511) 6, 19, 36, 37
(210)
(731)

457864
(220) 2016 06 15
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT
W WARSZAWIE, Warszawa
(540) VIG Assistance

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 37, 39
(531) 17.01.02, 11.01.03, 27.05.01, 26.04.04
(511) 9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 43
(210) 457822
(220) 2016 06 20
(731) KAWĘCKA-CZERSKA PATRYCJA MUZOFILIA, Zakręt
(540) Muzoﬁlia

(210) 457882
(220) 2016 06 15
(731) BAUMGART MAŁGORZATA ASPECT, Szczecin
(540) Aspect NIERUCHOMOŚCI Małgorzata Baumgart

(531) 02.03.01, 24.17.10, 27.05.01, 29.01.13
(511) 41

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36

(210) 457841
(220) 2016 06 14
(731) BARCZEWSKA-CIEŚLIK SYLWIA MEDIESTETIC, Kalisz
(540) ME MEDIESTETIC

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(511) 3, 5, 10, 44
(210)
(731)

457883
(220) 2016 06 15
ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ NORD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Happy

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 30

457856
(220) 2016 06 14
WOLF SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie
(540) WOLF Haus

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 37

(531) 05.03.14, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(511) 5, 32

(210)
(731)

457860
(220) 2016 06 15
SYNKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) upres
(511) 9, 16, 41

(210) 457921
(220) 2016 06 16
(731) GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) greenpoint

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 14, 25, 35

457861
(220) 2016 06 15
RAWBUD-RAWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Masłowo

457905
(220) 2016 06 16
FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SONDA Vita
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(210) 457945
(220) 2016 06 16
(731) GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) greenpoint

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 14, 25, 35

Nr 20 (1115) 2016

(531) 02.03.01
(511) 18, 25, 35
(210)
(731)

457967
(220) 2016 06 16
ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540)

(210) 457953
(220) 2016 06 16
(731) MISIUN-MIREK ANNA LODY NA KÓŁKACH, Kraków
(540) lod na kółkach

(531) 18.01.07, 26.01.01, 26.13.01, 25.07.06, 27.05.01, 29.01.15
(511) 30, 35, 43
(210)
(731)

457958
(220) 2016 06 16
ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 02.03.01
(511) 18, 25, 35
(210)
(731)

457968
(220) 2016 06 16
ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540)

(540)

(531) 02.01.01, 05.13.08, 18.03.02, 25.01.09
(511) 18, 25, 35

(531) 04.02.11, 03.09.15, 14.09.10
(511) 18, 25, 35

(210)
(731)

(210)
(731)

457961
(220) 2016 06 16
ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540)

457973
(220) 2016 06 17
GLOBAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) FIT FESTIVAL

(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.11.01, 02.01.08
(511) 25, 35, 41
(531) 04.02.11
(511) 18, 25, 35
(210)
(731)

457965
(220) 2016 06 16
ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(210) 457996
(220) 2016 06 17
(731) TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) HORTI-TECH Targi Technologii Sadowniczych
i Warzywniczych

(540)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 05.07.13, 05.09.17
(511) 35, 41

Nr 20 (1115) 2016
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(210)
(731)

458042
(220) 2016 06 20
PIETRZYK ROBERT BIURO CONSULTINGOWOUSŁUGOWE AIRO GROM INTERNATIONAL, Warszawa
(540) AIRO GROM INTERNATIONAL

(531) 03.07.01, 27.05.01
(511) 25, 41, 45
(210)
(731)

458051
(220) 2016 06 20
PIETRZYK ROBERT BIURO CONSULTINGOWOUSŁUGOWE AIRO GROM INTERNATIONAL, Warszawa
(540) AIRO GROM INTERNATIONAL
(511) 25, 41, 45
(210)
(731)

458058
(220) 2016 06 20
IMIELSKI IRENEUSZ IMIELSKI DRUKARNIA, Dąbrowa
Górnicza
(540) IMIELSKI DRUKARNIA

(210)
(731)

458199
(220) 2016 06 23
BUDNER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) The Place Your place. Your home. Come In.

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 36, 37, 42
(210) 458202
(220) 2016 06 23
(731) SLOVNAFT-POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Slovnaft Partner

(531) 24.01.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 4, 37
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 35, 40
(210)
(731)

458060
(220) 2016 06 20
CHEMOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) CHEMOBIT
(511) 17

458079
(220) 2016 06 20
AUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) autlet setki dobrze używanych aut

458206
(220) 2016 06 23
AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Amica Fine Design
(511) 7, 11
(210)
(731)

458208
(220) 2016 06 23
KOMPLET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
(540) chleb BACY

(210)
(731)

(531) 09.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(511) 30
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 35, 36, 37, 39
(210)
(731)

458090
(220) 2016 06 21
RDM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) RDM PARTNERS

458209
(220) 2016 06 23
SYNGRAPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SYNGRAPHA
(511) 35, 36, 45
(210)
(731)

458213
(220) 2016 06 23
SYNGRAPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SYNGRAPHA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 36
(210)
(731)
(540)
(511)

458126
(220) 2016 06 16
W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
PICKY PICA
9, 14, 18, 25, 35

71

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.02
(511) 35, 36, 45
(210)
(731)

458214
(220) 2016 06 23
MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

72
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Nr 20 (1115) 2016

(540) mediaexpert

(531) 27.05.01
(511) 14, 35, 40

(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.04.02, 29.01.13
(511) 16, 35, 41

(210) 458277
(220) 2016 06 24
(731) KOLANY DOROTA, Sosnowiec
(540) Spinor’s club

(210)
(731)

458216
(220) 2016 06 23
SYNGRAPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) S
(531) 27.05.01
(511) 36, 41
(511) 35, 36, 45
(210)
(731)
(540)
(511)

458228
(220) 2016 06 23
KOZŁOWSKI WOJCIECH PERFECT HURT, Tłuczań
JULIA ROSSO
18, 35

(210)
(731)

458234
(220) 2016 06 23
DMSI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SAFESTAR

(531) 01.01.01, 24.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 45
(210) 458235
(220) 2016 06 23
(731) ZBIGNIEW WITEK, Kraków
(540) lu’lua perfumeria niszowa

(210)
(731)

458284
(220) 2016 06 24
BROOCLER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) BROOCLER
(511) 35, 39, 42
(210)
(731)

458331
(220) 2016 06 27
WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
OGNIWO, Łódź
(540) DOM OFF ON! FESTIWAL

(531) 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(511) 41
(210) 458334
(220) 2016 06 28
(731) PIOTROWSKI MACIEJ MICHAŁ, Koszalin
(540) FAKTOR GLOBAL

(511) 3, 8
(210)
(731)

458251
(220) 2016 06 23
BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębica
(540) Bratex Savanna
(511) 6, 19, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

458261
(220) 2016 06 22
Lantmännen ek för, Stockholm, SE
OD POLA DO WIDELCA
29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44

(210) 458272
(220) 2016 06 24
(731) TOMASIEWICZ KAZIMIERZ JUBITOM, Rumia
(540) JUBITOM

(531) 25.03.01, 25.07.20, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 37
(210) 458337
(220) 2016 06 28
(731) CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA, Wierzchosławice
(540) CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA 1880 Gotowanie jest
Proste

(531) 05.03.11, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 16, 41
(210)
(731)

458342
(220) 2016 06 28
KRASUSKI KRZYSZTOF HK ARTOO STUDIOS,
Warszawa

Nr 20 (1115) 2016
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(540) HK Artoo Studios

(531) 16.03.11, 16.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 38, 40, 41, 45
(210) 458343
(220) 2016 06 28
(731) WAJS TADEUSZ, Konstantynów Łódzki
(540) Duma i Honor
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(531)

01.03.01, 03.02.13, 08.01.09, 06.06.02, 27.05.01, 09.05.15,
29.01.15
(511) 29, 30, 31
(210)
(731)

458396
(220) 2016 06 29
BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND CUD
MIÓD nerkowiec w miodzie kukurydza miodowa
UWAGA!!! NIEBIAŃSKA SŁODYCZ

(531) 27.05.01, 27.05.24, 28.17.99
(511) 25
(210)
(731)

458356
(220) 2016 06 28
INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IMM O mediach wiemy wszystko!

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 35, 38, 41
(210)
(731)

458360
(220) 2016 06 28
MASTER WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MASTER WROCŁAW

(531)

01.03.01, 03.13.04, 06.07.07, 06.19.01, 08.01.09, 05.07.06,
27.05.01, 29.01.15, 09.05.15
(511) 29, 30, 31
(210)
(731)

458397
(220) 2016 06 29
BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND KOKO
LOKO kokos w czekoladzie nerkowiec w kokosie
UWAGA!!! STREFA EGZOTYCZEJ ROZKOSZY

(531) 07.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 37, 42
(210)
(731)

458395
(220) 2016 06 29
BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND O!ŻESZ
SEZAM arachid w miodzie i sezamie UWAGA!!!
FRAJDA Z CHRUPANIA
(531) 01.03.01, 06.06.03, 08.01.09, 09.05.15, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29, 30, 31
(210) 458405
(220) 2016 06 29
(731) Discover Financial Services, Riverwoods, US
(540) DISCOVER GLOBAL NETWORK

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 36
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458419
(220) 2016 06 30
MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540)

Nr 20 (1115) 2016

(540) BIELENDA SPORT POWER ACTIV
(511) 3
(210)
(731)

458460
(220) 2016 06 30
TUDOR HOUSE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TUDOR wybór z rodowodem

(531) 23.05.05, 02.09.23, 26.13.25
(511) 25, 28, 41
(210)
(731)

458420
(220) 2016 06 30
EUROFOOD CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) am am na co masz ochotę?

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.01
(511) 32, 33, 35, 41
(210) 458469
(220) 2016 07 01
(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) atlanta POLAND

(531) 27.05.01
(511) 43
(210)
(731)

458429
(220) 2016 06 30
FUNDACJA PZOL NA RZECZ WSPARCIA CHORYCH
PSYCHICZNIE, Międzybrodzie Bialskie
(540) FUNDACJA NA RZECZ WSPARCIA CHORYCH
PSYCHICZNIE PZOL

(531) 26.03.01, 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40
(210) 458480
(220) 2016 07 01
(731) MICHALAK IWONA ESTETICA GROUP, Piaseczno
(540) Chlapu chlap

(531) 24.13.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 41, 44
(210)
(731)

458432
(220) 2016 06 30
GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA
AKCYJNA, Wełecz
(540) fajrant café GRUPA psb

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 5
(210)
(731)

458482
(220) 2016 07 01
FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawadzkie
(540) diores.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 25, 35
(210)
(731)

(531)

01.15.11, 05.07.01, 09.01.11, 11.03.04, 25.07.03, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.15
(511) 30
(210)
(731)

458442
(220) 2016 06 30
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków

458485
(220) 2016 07 01
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) FRUGO SUUUPER
(511) 5, 30, 32
(210)
(731)

458490
(220) 2016 07 01
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) FORTECETAMOL
(511) 5

Nr 20 (1115) 2016
(210)
(731)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

458501
(220) 2016 07 01
NAWROT MONIKA, MACHNACKA WANDA MORE
FASHION SPÓŁKA CYWILNA, Blizne Łaszczyńskiego
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(531)

02.07.10, 03.07.03, 05.03.11, 05.07.08, 08.07.01, 09.01.10,
25.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29

(540)
(210)
(731)

(531) 03.07.04, 29.01.15
(511) 14, 16, 18, 25, 26, 35, 40, 42

458549
(220) 2016 07 04
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) Wspomnienie dzieciństwa Produkt pasteryzowany
PROFi Zupa Wiśniowa z makaronem na ciepło
na zimno Propozycja podania Bez konserwantów
Nie zawiera tłuszczu Bez barwników

(210)
(731)

458514
(220) 2016 07 04
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) CDDP SYSTEM

(531) 27.05.01, 29.01.08
(511) 9, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

458527
(220) 2016 07 04
ZAJĄC PRZEMYSŁAW, Kalisz
Collours
25

(210) 458528
(220) 2016 07 04
(731) MAZUR CEZARY HYDRO-FLEX, Stargard
(540) MultiPRESS

(531)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 7, 17, 19

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

(210)
(731)

458548
(220) 2016 07 04
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) Wspomnienie dzieciństwa Produkt pasteryzowany
PROFi Zupa z Owocami Leśnymi i makaronem
na ciepło na zimno Propozycja podania Bez
konserwantów Nie zawiera tłuszczu Bez barwników

02.07.10, 03.07.03, 05.07.16, 08.07.01, 09.01.10, 25.01.01,
26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29
458558
(220) 2016 07 04
CREDIT INVEST SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
Credit Invest
36

(210) 458562
(220) 2016 07 04
(731) CREDIT INVEST SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) CREDIT INVEST

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 36
(210)
(731)
(540)
(511)

458578
(220) 2016 07 04
Catrin GRAF, Krailling, DE
Graf Uszczelki
9, 17, 37, 38

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

458590
(220) 2016 07 04
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. , Tokio, JP
SZOGUN
5

(210)
(731)

458618
(220) 2016 07 05
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) BARMAŃSKA WIŚNIA

Nr 20 (1115) 2016

(531)

01.15.15, 05.03.11, 05.07.14, 25.01.15, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.15
(511) 33
(210)
(731)

458621
(220) 2016 07 05
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) BARMAŃSKA PIGWA

(531) 01.15.15, 05.07.16, 25.01.15, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(511) 33
(210)
(731)

458619
(220) 2016 07 05
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) BARMAŃSKA ANTONÓWKA
(531)

01.15.15, 05.03.11, 05.07.14, 25.01.15, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.15
(511) 33
(210)
(731)

458624
(220) 2016 07 05
NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) Neuronaxin
(511) 5, 31
(210)
(731)
(540)
(511)

(531)

01.15.15, 05.07.13, 25.01.15, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.01,
29.01.15
(511) 33
(210)
(731)

458620
(220) 2016 07 05
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) BARMAŃSKA MANGO

458631
(220) 2016 07 05
RUSNAK PIOTR FIRMA RUSNAK, Nowy Targ
VANUBA
18, 25, 35

(210)
(731)

458633
(220) 2016 07 05
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec
(540) NOWA 5 DZIELNICA
(511) 36, 37, 42
(210)
(731)

458634
(220) 2016 07 05
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec
(540) NOWA 5 DZIELNICA CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII
(511) 36, 37, 42
(210) 458637
(220) 2016 07 05
(731) RUS TOMASZ ASSET GUARD, Żory
(540) ASSET GUARD

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 35, 36, 38, 41

Nr 20 (1115) 2016

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210)
(731)

458640
(220) 2016 07 05
CELEBRITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) MISTER DIAMOND

(531)

17.02.04, 24.09.02, 25.07.20, 26.03.23, 26.15.99, 27.05.01,
29.01.12
(511) 28, 35, 41
(210)
(731)

458641
(220) 2016 07 05
CELEBRITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) MISS DIAMOND

(540) OTWOCKIE LETNISKOWE
(511) 32, 35
(210)
(731)

458688
(220) 2016 07 06
ROLF TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szamotuły
(540) ECO ROLF

(531) 01.15.24, 05.03.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(511) 6, 11, 37, 42
(210) 458693
(220) 2016 07 06
(731) DOMEX-KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna
(540) DOMEX IMPORT & PRODUCTION

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 14, 16, 20, 21, 35

(531)

17.02.04, 24.09.02, 25.07.20, 26.03.23, 26.15.99, 27.05.01,
29.01.12
(511) 28, 35, 41
(210)
(731)

458642
(220) 2016 07 05
CELEBRITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) MISS & MISTER DIAMOND

(210) 458694
(220) 2016 07 06
(731) DOMEX-KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna
(540) PUCUŚ

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 21
(210) 458695
(220) 2016 07 06
(731) DOMEX-KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna
(540) Regalo DESIGN

(531)

17.02.04, 24.09.02, 25.07.20, 26.03.23, 26.15.99, 27.05.01,
29.01.12
(511) 28, 35, 41
(210)
(731)

458657
(220) 2016 07 05
AMERIGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GAZOMAT
(511) 7, 35
(210)
(731)

458658
(220) 2016 07 05
AMERIGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GASOMAT
(511) 7, 35
(210)
(731)

458663
(220) 2016 07 05
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CERKOM SPÓŁKA
JAWNA RYSZARD PAŚNICZEK IWONA PAŚNICZEK,
Józefów

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 14, 16, 20, 21
(210) 458716
(220) 2016 07 06
(731) CLRD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOT2DOT

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 16
(210)
(731)

458733
(220) 2016 07 06
DIVERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) METASCOPE
(511) 9, 35, 41
(210)
(731)

458738
(220) 2016 07 06
MOTOSTREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) MOTOSPA

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 37
(210)
(731)

458753
(220) 2016 07 06
NOVAPOL PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANOUSŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) NOVAPOL

(531) 26.03.23, 27.05.01
(511) 37, 42
(210)
(731)

458792
(220) 2016 07 07
FUNDACJA KLUB SPORTOWY HETMAN ZAMOŚĆ,
Zamość
(540) K.S. HETMAN ZAMOŚĆ
(511) 16, 18, 24, 25, 35, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

458805
(220) 2016 07 07
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
AA GOLDEN CERAMIDES
3, 5

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

458832
(220) 2016 07 07
CHMIELOWIEC ALEKSANDER, Warszawa
manorina
35, 41, 42

(210)
(731)

458834
(220) 2016 07 07
CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN
SPÓŁKA CYWILNA, Grójec
(540) SUMMER OF 69
(511) 34, 35

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

458842
(220) 2016 07 08
Koptoń Janusz, Ruda Śląska
Jowix Triomet
6, 12, 20, 40, 42

(210)
(731)

458852
(220) 2016 07 08
HES PRZEMYSŁAW FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
HESYSTEM COKOM 2, Tomaszów Mazowiecki
(540) HESYSTEM
(511) 9, 19, 20, 37, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

458878
(220) 2016 07 08
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
AURORA
32

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

458879
(220) 2016 07 08
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
TAURUS
32

Nr 20 (1115) 2016

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

458891
(220) 2016 07 08
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
AMBER APA
32

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

458892
(220) 2016 07 08
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
ŻEGLARZ
32

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

458893
(220) 2016 07 08
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
ŻEGLARSKIE
32

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

458895
(220) 2016 07 08
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
HERKULES
32

(210)
(731)

458901
(220) 2016 07 10
TERAPIE TU I TERAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TERAPIE TU i TERAZ
(511) 16, 35, 38, 44
(210)
(731)

458945
(220) 2016 07 11
MARDOM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ,
Lipniki Stare
(540) mardom pro

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 19, 20, 35, 40
(210)
(731)

458951
(220) 2016 07 11
PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA
ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Suchowola
(540) ESPERANTO
(511) 32, 35
(210) 458985
(220) 2016 07 11
(731) SKULIMOWSKI SZYMON WPNINJA, Lublin
(540) Domowej Roboty

(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.03.18, 02.09.08, 02.01.01, 01.15.11
(511) 35, 38, 41
(210)
(731)

459000
(220) 2016 07 11
DZIEWIĄTKOWSKI MICHAŁ AMI PLAY F.W.,
Częstochowa
(540) belove
(511) 18, 28, 31
(210)
(731)

459027
(220) 2016 07 12
CIEŚLAK MAGDALENA TERVIS, Rzepin

Nr 20 (1115) 2016

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Zdrowe!

(531) 24.17.04, 27.05.01
(511) 29, 41, 43
(210)
(731)

459034
(220) 2016 07 12
JP PROFI COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) AlleBeauty
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(531) 01.15.17, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 21
(210)
(731)

459084
(220) 2016 07 13
HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Solec Kujawski
(540) HORIEN
(511) 5, 9
(210)
(731)

459086
(220) 2016 07 13
KONTUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czechowice-Dziedzice
(540) SPEDYCJA K KONTUR

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 3, 8, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

459035
(220) 2016 07 12
SZCZĘSNA DOMINIKA, Warszawa
BURGER CHATA
43

(210)
(731)

459047
(220) 2016 07 12
FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) Bye Cellulite
(511) 25, 35
(210) 459050
(220) 2016 07 12
(731) Evergreen Neapolitan Co. Ltd., Londyn, GB
(540) Princi

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.04.11
(511) 36, 39
(210)
(731)
(540)
(511)

459097
(220) 2016 07 14
GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
INCO
1, 3, 5, 16, 20, 36

(210)
(731)

459109
(220) 2016 07 14
BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębica
(540) Bratex Savoy
(511) 6, 19, 35
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 29, 30, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

459052
(220) 2016 07 12
Evergreen Neapolitan Co. Ltd., Londyn, GB
PRINCI
29, 30, 43

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

459054
(220) 2016 07 12
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
AA Beauty Bar
3, 5

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

459055
(220) 2016 07 12
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
AA Energy Boost
3, 5

(210)
(731)

459080
(220) 2016 07 13
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) SORBETOWA FABRYKA CHILLFACTOR

459110
(220) 2016 07 14
BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębica
(540) Bratex Sevilla
(511) 6, 19, 35
(210) 459115
(220) 2016 07 14
(731) KALINOWSKA DOROTA, Warszawa
(540) belle allure Day Spa

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 44
(210)
(731)

459116
(220) 2016 07 14
EURO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) ZŁ Gwarancja niższej ceny

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.13
(511) 16, 18, 30, 35
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 38,
39, 41, 42
(210) 459122
(220) 2016 07 14
(731) ALI HANKI MOHAMAD, Warszawa
(540) MAZAYA falafel

Nr 20 (1115) 2016

459166
(220) 2016 07 15
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdańsk

(540)

(531) 24.09.02, 24.13.02, 26.11.06, 29.01.13
(511) 36, 39
(210)
(731)

459169
(220) 2016 07 15
OCENAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Falenty
(540) ocenapolis.pl

(531) 05.09.24, 11.03.10, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(511) 43
(210)
(731)

459149
(220) 2016 07 15
ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI,
ANNA WERK, Zwierzyniec Pierwszy
(540) FOR MY FAMILY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 3
(210)
(731)

459157
(220) 2016 07 15
FHU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Toruń
(540) unit MOTORCYCLE PRODUCTS

(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 42
(210)
(731)

459173
(220) 2016 07 18
SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mobixan naSTAW się na ruch
(511) 3, 5, 10
(210)
(731)

459174
(220) 2016 07 18
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE
CERTECH JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA
JAWNA, Niedomice
(540) LOOK naYs

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 12, 25, 37

(531) 27.05.01, 05.01.05, 05.03.16, 29.01.08
(511) 3

(210)
(731)

(210)
(731)

459161
(220) 2016 07 15
ENERGIA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) livtron
(511) 7, 9, 42
(210) 459163
(220) 2016 07 15
(731) KAMIŃSKI NARCYZ SZTUKA RODZINNA, Bydgoszcz
(540) narcissus

459176
(220) 2016 07 18
BAOSHAN CHANGNINGHONG TEA INDUSTRY
GROUP CO., LTD, Tianyuan Town, CN
(540) changninghong

(531) 27.05.01, 28.03.99
(511) 30
(210)
(731)

459177
(220) 2016 07 18
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan

Nr 20 (1115) 2016

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ LODY O SMAKU
MIĘTA Z CZEKOLADĄ ORZEŹWIAJĄCE Z PŁATKAMI
CZEKOLADY

(540) KF KAPTAN

(531) 11.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(511) 21, 29, 30, 39, 43
(210)
(731)
(540)
(511)
(531) 08.01.18, 19.03.03, 24.03.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(511) 30
459208
(220) 2016 07 18
ŻABKA PAWEŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ORIROSE, Gąbin
(540) orirose
(511) 22, 24, 25, 26, 35

459232
(220) 2016 07 18
KŁODZIŃSKA EWA, Piaseczno
OLAVI
3, 35

(210) 459236
(220) 2016 07 18
(731) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) intelli FORMER

(210)
(731)

(210)
(731)

459211
(220) 2016 07 18
WOKIWOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) WokiWalkie

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.11.12
(511) 7
(210) 459249
(220) 2016 07 18
(731) SETLAK MARCIN BRANDELAW, Lublin
(540) Rmarket.pl

(531) 27.05.01, 26.01.18
(511) 42, 45

(531) 07.01.06, 07.01.03, 11.01.04, 27.05.01
(511) 30, 31, 32, 43
(210) 459214
(220) 2016 07 18
(731) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) intelli PRESS

(531) 26.11.12, 26.04.02, 29.01.13
(511) 7
(210) 459224
(220) 2016 07 18
(731) KUCHAREWICZ PATRYK BATALION, Sokółka
(540) BATALiON

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

459250
(220) 2016 07 18
CERBIŃSKI TOMASZ, Zielona Góra
POLPORA
14

(210) 459252
(220) 2016 07 18
(731) MIASTO NOWY SĄCZ, Nowy Sącz
(540) Nowy Sącz Dobrze wróży

(531) 29.01.15, 02.09.15, 26.04.99, 27.05.01
(511) 35, 36, 41
(210)
(731)

459264
(220) 2016 07 19
CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) CREATON SZTUKA KREOWANIA DACHU

(531) 27.05.01
(511) 6, 7, 35, 37, 39
(210)
(731)

459231
(220) 2016 07 18
KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolica

(531) 26.04.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.03
(511) 6, 19, 35, 37
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(210) 459271
(220) 2016 07 19
(731) TEATR KWADRAT, Warszawa
(540) Kwadrat BISTRO ART

Nr 20 (1115) 2016

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.19
(511) 44, 45
(210)
(731)

459278
(220) 2016 07 19
GOOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GO OUT
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.11, 11.03.04
(511) 35, 41, 43
(210)
(731)

459272
(220) 2016 07 19
VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540)

(531) 26.05.01, 27.05.01
(511) 35, 41, 42
(210)
(731)

459279
(220) 2016 07 19
GOOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GOOUT
(511) 35, 41, 42

(531) 04.05.02, 01.07.06, 26.11.05, 09.03.16, 09.09.11, 19.03.04
(511) 6, 7, 39
(210)
(731)

(210) 459280
(220) 2016 07 19
(731) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt
(540) MODELOWE PRZEDSZKOLE

459274
(220) 2016 07 19
VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540)
(531) 03.11.07, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 41
(210)
(731)

459290
(220) 2016 07 19
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) iEpE
(531) 04.05.02, 01.07.06, 26.11.05, 09.03.16, 09.09.11, 19.03.04
(511) 6, 7, 39
(210)
(731)

459275
(220) 2016 07 19
VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540)

(531) 15.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(511) 9, 41, 42
(210)
(731)

459291
(220) 2016 07 19
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) iEpE

(531) 04.05.02, 01.07.06, 26.11.05, 09.03.16, 09.09.11, 19.03.04
(511) 6, 7, 39
(210)
(731)

459277
(220) 2016 07 19
JASMINCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) JasminCare

(531) 15.01.01, 27.05.01
(511) 9, 41, 42
(210)
(731)

459292
(220) 2016 07 19
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Kraków

Nr 20 (1115) 2016

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) SEMTRAK PK
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(511) 35, 36, 42
(210)
(731)

(531) 26.02.99, 27.05.01, 29.01.04
(511) 35, 41
(210)
(731)

459293
(220) 2016 07 19
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) SEMTRAK PK

(531) 26.02.07, 27.05.01
(511) 35, 41
(210)
(731)

459294
(220) 2016 07 19
NEW GENESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Genesis
(511) 43
(210)
(731)
(540)
(511)

459295
(220) 2016 07 19
KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka
KRÓLIK
6, 7, 12

(210) 459296
(220) 2016 07 19
(731) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka
(540)

459314
(220) 2016 07 19
PROF. COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) regenevia
(511) 3
(210)
(731)

459318
(220) 2016 07 19
EURO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KANGU SELF STORAGE

(531) 03.05.15, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 39
(210)
(731)

459320
(220) 2016 07 19
BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk
(540) MOLOHOTEL

(531) 26.13.25, 27.05.01
(511) 43
(210)
(731)

459322
(220) 2016 07 20
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Bielenda NEURO RETINOL
(511) 3
(210)
(731)

(531) 03.05.01
(511) 6, 7, 12
(210) 459297
(220) 2016 07 19
(731) HANDAN ZHOU, Wólka Kosowska
(540) Yaliluo

(531) 27.05.01
(511) 25
(210)
(731)

459298
(220) 2016 07 21
KLASOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Klasomat

459329
(220) 2016 07 20
SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TendoComplex
(511) 3, 5, 10
(210)
(731)

459330
(220) 2016 07 20
SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MobiComplex
(511) 3, 5, 10
(210) 459341
(220) 2016 07 20
(731) CIEPŁUCHA WOJCIECH STANISŁAW, Kraków
(540) bim.edu.pl

(531) 27.05.01, 29.01.15
(511) 35, 41, 42
(210)
(731)

459347
(220) 2016 07 20
VINDIX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540)

Nr 20 (1115) 2016

(540) IMPERIAL ANIMALS
(511) 3, 5, 31, 44

(531) 26.13.25, 29.01.12
(511) 35, 36
(210)
(731)

459350
(220) 2016 07 20
ORACZEWSKI ROMAN OFICYNA WYDAWNICZA
PRESS-MEDIA, Warszawa
(540) SPINTRAC
(511) 10, 28
(210) 459352
(220) 2016 07 20
(731) PRZEWOŹNY DAWID THORSPAN, Luboń
(540) THORSPAN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(511) 6, 19, 22, 35, 37, 42, 43
(210)
(731)

459355
(220) 2016 07 21
KARTASZYŃSKI HENRYK CENTRUM PROJEKTÓW
I ANALIZ INFORMATYCZNYCH, Chełm
(540) myco.online

(531) 01.15.11, 26.04.01, 29.01.12, 27.05.01
(511) 9
(210)
(731)

459357
(220) 2016 07 21
KARTASZYŃSKI HENRYK CENTRUM PROJEKTÓW
I ANALIZ INFORMATYCZNYCH PRO-PROJECT, Chełm
(540) Pro Project

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.02
(511) 9, 10, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

459360
(220) 2016 07 21
PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
orchid strong
1, 3

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

459364
(220) 2016 07 21
Apotex Europe B.V., Leiden, NL
ProstiMEN
5

(210)
(731)

459375
(220) 2016 07 21
VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki

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

459376
(220) 2016 07 21
ARKLEY II SEED FUND SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
Arkley
36

(210)
(731)

459385
(220) 2016 07 21
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) AKUKU! SCHOOL
(511) 30
(210)
(731)

459386
(220) 2016 07 21
DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) SKINSCABIN

(531) 29.01.13, 27.05.01
(511) 3
(210)
(731)

459387
(220) 2016 07 21
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) AKUKU! WORMS
(511) 30
(210)
(731)

459396
(220) 2016 07 21
VIVENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) VIVENTI
(511) 19, 20
(210) 459398
(220) 2016 07 21
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) HILDEGARDOWE.PL CENTRUM ŚW. HILDEGARDY

(531) 02.03.03, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 5
(210)
(731)

459399
(220) 2016 07 21
GALITSYNA ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GALITSYNA ART GROUP

(531) 01.01.05, 02.09.14, 27.05.01
(511) 16, 41

Nr 20 (1115) 2016

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210)
(731)

459400
(220) 2016 07 21
GALITSYNA ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VLODYR
(511) 16, 41
(210)
(731)

459406
(220) 2016 07 21
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin
(540) LUBELSKI CHMIEL UNIKALNY AROMAT

(540) Anacard medica PROTECT

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 02.09.01
(511) 5
(210)
(731)
(540)
(511)

(531) 05.11.15, 01.15.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 32, 35
459407
(220) 2016 07 21
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin
(540) OD 1846 PERŁA CHMIELOWA Pils PERŁA WŚRÓD PIW
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459418
(220) 2016 07 22
JARZĘCZKA BARTOSZ, Solec Kujawski
Dumny z pochodzenia
25

(210)
(731)

459420
(220) 2016 07 22
BROOKVENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Śląskie
(540) AREOPlus

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 11, 20, 37
(210) 459441
(220) 2016 07 22
(731) LAL ARKADIUSZ MOTOCHEMIA, Kraków
(540) MOTO BASTION.PL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.01.09
(511) 16, 35, 38, 39, 41
(210)
(731)
(531)

01.15.15, 05.11.15, 24.01.05, 25.01.15, 19.07.01, 27.05.01,
29.01.15
(511) 32, 35
(210)
(731)

459410
(220) 2016 07 21
WMEDIAWZIĘCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) wmediawzięci

(531) 26.03.12, 27.05.01, 29.01.15
(511) 9, 35, 38, 41, 45
(210)
(731)

459411
(220) 2016 07 21
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław

459443
(220) 2016 07 22
WROCŁAWSKIE CENTRUM REHABILITACJI
I MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) OTWARCIE DLA REHABILITACJI

(531) 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41, 44
(210)
(731)

459449
(220) 2016 07 22
SMART PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) InnovitumB
(511) 5
(210)
(731)
(540)
(511)

459457
(220) 2016 07 22
GONZALEZ PEREA TAMARA TGP CREATIVE, Warszawa
macademian
3, 14, 18, 25, 35, 41, 45

(210)
(731)

459458
(220) 2016 07 22
PIERZCHAŁA AGATA, Warszawa
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(540) Slow Coaching
(511) 41

Nr 20 (1115) 2016

(540) POLSKA KUKURYDZA gwarancja jakości

(210)
(731)

459459
(220) 2016 07 22
HAPPY END 24 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HAPPY END 24

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.02, 26.01.01
(511) 29, 30, 35
(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 39, 45
(210)
(731)

459460
(220) 2016 07 22
LABORATORIUM KOSMETYCZNE JOANNA
BOGUSŁAW GÓRKA, RYSZARD KORCZAK SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa
(540) Naturia perfect color

(531) 26.13.25, 27.05.01
(511) 3, 5
(210)
(731)

459465
(220) 2016 07 22
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Tygryski
(511) 5
(210)
(731)

459468
(220) 2016 07 22
DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) skin drink
(511) 3

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

459472
(220) 2016 07 22
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
NANA
3, 5

(210)
(731)

459475
(220) 2016 07 22
WIELGOMAS DANUTA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO DAWTONA, Błonie
(540) Polskich warzyw ulubiona
(511) 29, 30, 35
(210)
(731)

459477
(220) 2016 07 22
ETHIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) Papieski Owoc
(511) 5
(210)
(731)
(540)
(511)

459484
(220) 2016 07 23
KAWECKA AGNIESZKA QWOR, Łódź
Vinci
9, 41, 45

(210)
(731)

459485
(220) 2016 07 23
KOŁDERKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) KOLUDA ANSER

(210) 459469
(220) 2016 07 22
(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(540) LUT UTB 2016 UNIVERSITAT THOMAE BATA ZLINENSIS
ERUDIRE ET CREARE 2017

(531) 03.07.06, 27.05.01, 29.01.12
(511) 20, 22, 24
(210)
(731)
(531)

03.07.01, 20.07.01, 26.01.15, 26.03.07, 26.05.04, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(511) 41, 42
(210)
(731)

459471
(220) 2016 07 22
WIELGOMAS DANUTA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO DAWTONA, Błonie

459493
(220) 2016 07 25
SNAP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) 8academy NA TOPIE

Nr 20 (1115) 2016
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(531) 06.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14, 27.07.02
(511) 35, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

(540) EASY/SURF

459495
(220) 2016 07 25
Mars, Incorporated, McLean, US
SHEBA OPÓR JEST DAREMNY
31

(210)
(731)

459511
(220) 2016 07 25
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) SERCEN

(531) 02.09.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 5
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(511) 28, 39, 41
(210)
(731)

459520
(220) 2016 07 25
UNITED BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) gamesbridge

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 41

459514
(220) 2016 07 25
LASMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) Konferencja dla zuli

(210)
(731)

(531) 05.01.01, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30, 31, 35

(210)
(731)

(210)
(731)

459515
(220) 2016 07 25
HUGLI FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Hella
(511) 29
(210)
(731)

459516
(220) 2016 07 25
MEDIA 4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) zapiszsie.com

459521
(220) 2016 07 25
JAR-NUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) olinka

459525
(220) 2016 07 25
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) Salumin Activ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02
(511) 3
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 35, 38, 41, 42

459527
(220) 2016 07 25
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) memo SPEED kofeina

(210) 459517
(220) 2016 07 25
(731) MARZEC GRZEGORZ ARMA POMP, Bytom
(540) AMG

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 11, 40
(210)
(731)
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459518
(220) 2016 07 25
LUSSA MICHAŁ, Dąbrówka

(531) 02.01.01, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.15
(511) 5
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(210)
(731)

459529
(220) 2016 07 25
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) VALUSED Noc

(210)
(731)

(531) 05.05.19, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 5

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.03, 24.17.02, 05.01.11, 05.01.01
(511) 4, 19, 20

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

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

459540
(220) 2016 07 25
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
VICKS ANTIGRIP
5

459561
(220) 2016 07 25
BHZ POLSKIE DREWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chodzież
(540) BHZ POLSKIE DREWNO

459568
(220) 2016 07 26
KOZŁOWSKI MARCIN MOLOMIT, Warszawa
ANTYMOL
1, 5

(210)
(731)

459544
(220) 2016 07 25
POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK
KOMPUTEROWYCH, Warszawa
(540) PJATK

(210)
(731)

459569
(220) 2016 07 26
CARAMELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) C Caramella meble i akcesoria dziecięce

(531) 26.01.01, 28.03.99, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 16, 41, 42

(531) 08.01.23, 09.01.10, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.06
(511) 20, 35

(210) 459546
(220) 2016 07 25
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) KSIĄŻĘCE CZERWONY LAGER

(210)
(731)

459571
(220) 2016 07 26
HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pudliszki
(540) Pudliszki domowy smak i naprawdę dobre mięso
(511) 29
(210)
(731)

459572
(220) 2016 07 26
ŁUKASZEWICZ ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE ARPI,
Gdańsk
(540) ARPI REKLAMY
(511) 16, 35, 40
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.01, 05.11.15, 25.01.06
(511) 32

(210) 459574
(220) 2016 07 26
(731) MILANOWSKI ŁUKASZ PAWEŁ DESKŁAD, Milanów
(540) TAKAPARA

(210)
(731)

459558
(220) 2016 07 25
HARDEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) CONER
(511) 25

(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.03.23, 25.07.06, 27.05.01
(511) 25

(210)
(731)

(210)
(731)

459559
(220) 2016 07 25
HARDEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) OTANTIK
(511) 25

459576
(220) 2016 07 26
KOWALSKI MACIEJ, KOWALSKI SZYMON GREEN BIKE
POLAND SPÓŁKA CYWILNA, Śrem
(540) Blueberry
(511) 12

Nr 20 (1115) 2016
(210)
(731)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

459581
(220) 2016 07 26
FENIX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ,
Warszawa

(210) 459611
(220) 2016 07 27
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) mediqskin

(540)

(531) 03.07.01, 03.07.16
(511) 36, 43
(210) 459583
(220) 2016 07 26
(731) RYBKOWSKI MIROSŁAW PESTA 2, Stargard
(540) W8 professional
(531) 24.13.01, 24.17.15, 26.01.01, 26.07.05, 27.05.01, 29.01.14
(511) 5
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(511) 35

(210) 459613
(220) 2016 07 27
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) mediqskin

(210) 459585
(220) 2016 07 26
(731) RYBKOWSKI MIROSŁAW PESTA 2, Stargard
(540) PESTA

(531) 01.15.15, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35
(210)
(731)

459595
(220) 2016 07 26
POSSIBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) IMO

(531)
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 36

24.13.01, 24.17.15, 26.01.01, 26.07.05, 26.11.11, 27.05.01,
29.01.14
(511) 5

(210) 459598
(220) 2016 07 26
(731) ZWIERZCHOWSKI BOGUSŁAW, Tychy
(540) POWRÓT DO TRADYCJI ZIARENKO BOGUSŁAW
ZWIERZCHOWSKI

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

459616
(220) 2016 07 27
Apotex Europe B.V., Leiden, NL
APO Lady
5

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

459617
(220) 2016 07 27
Apotex Europe B.V., Leiden, NL
ApoD3
5

(531) 05.07.02, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 30, 35, 43
459599
(220) 2016 07 26
TAKE ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TIME MACHINE MINI GOLF
(511) 9, 28, 35, 41, 42

(210) 459619
(220) 2016 07 27
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) mediqskin

(210)
(731)

(511) 5
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(210)
(731)

459625
(220) 2016 07 27
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) PSZCZÓŁKA
(511) 30
(210)
(731)

459626
(220) 2016 07 27
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

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

Nr 20 (1115) 2016

459645
(220) 2016 07 27
NOVARTIS AG, Bazylea, CH
KOSTAROX
5

(210) 459646
(220) 2016 07 27
(731) HONGER YU, Walendów
(540) CHEF PANDA CHINESE GOURMET FOOD

(540)

(531) 27.05.01, 03.13.04
(511) 30
(210)
(731)

459633
(220) 2016 07 27
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) PYCHAŁKI
(511) 30

(210) 459634
(220) 2016 07 27
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) Rialto

(531) 03.05.19, 27.05.01, 29.01.13
(511) 30, 43
(210)
(731)

459647
(220) 2016 07 27
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) ODKRYJ, CO MOŻE ZBOŻE
(511) 30
(210) 459649
(220) 2016 07 27
(731) PIRGA MARIA, Ożarów Mazowiecki
(540) RobimyTV.pl SKLEP VIDEO FOTO DSLR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 6
(210) 459635
(220) 2016 07 27
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) Bella Sara

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.17.25, 16.01.04
(511) 35, 36, 41, 45
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(511) 6

459651
(220) 2016 07 27
BRANDY M. KONOPKA, J. ŚWIRCZ SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) LUX

(210) 459638
(220) 2016 07 27
(731) ZALEWA MONIKA, Warszawa
(540) taxmedica KSIĘGOWOŚĆ DLA LEKARZY

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 45
(210)
(731)
(540)
(511)
(210)
(731)

459643
(220) 2016 07 27
KAŁASZ MACIEJ MAC TRANS, Radom
MAC TRANS
39

459644
(220) 2016 07 27
WYSKIEL JACEK, WYSKIEL MAREK MEBKOR SPÓŁKA
CYWILNA, Łukawiec
(540) otomeble.pl
(511) 20, 35

(531) 07.01.24, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(511) 33
(210)
(731)

459662
(220) 2016 07 27
COL-WAY MAURYCY TUREK, JAROSŁAW ZYCH
SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo
(540) Axanta

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5

Nr 20 (1115) 2016
(210)
(731)
(540)
(511)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

459665
(220) 2016 07 28
KOMINEK ROBERT OAKGEAR, Zielonka
Oakgear
18, 25, 35

459666
(220) 2016 07 28
Sichuan Machinery Imp. & Exp. Corp. Ltd., Chengdu,
CN
(540) HARLiNGEN

(540) POLSKA WODA Z UZDROWISKA

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 02.09.01, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 32

(511) 8

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

(210)
(731)

459670
(220) 2016 07 28
PĘCHERZEWSKA AGNIESZKA KWIACIARNIE WRZOS,
Łochowo
(540) Kwiaciarnie Wrzos

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 31, 35, 39, 44

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 37

(210)
(731)

(210)
(731)

459681
(220) 2016 07 28
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) CYDRONETA
(511) 33

459704
(220) 2016 07 28
NEUMANN ROBERT, Warszawa
QBK
29, 30, 42

459712
(220) 2016 07 28
ZEC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ZEC SERVICE

459713
(220) 2016 07 28
ZEC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ZEC SERVICE

(210)
(731)

459687
(220) 2016 07 28
DISTRIPARK.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny
(540) distripark.com
(511) 35
(210)
(731)

459688
(220) 2016 07 28
DISTRIPARK.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny
(540) distripark.com

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35

(531) 26.04.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 37
(210)
(731)
(540)
(511)

459734
(220) 2016 07 28
CÉLINE PETIT, Warszawa
Petit à petit
41

(210) 459742
(220) 2016 07 29
(731) PAWŁOWSKI ADAM EUPATENT.PL, Łódź
(540) EU PATENT

(210)
(731)

459689
(220) 2016 07 28
UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA
PGU, Polanica-Zdrój
(540) MNIEJ GAZU, WIĘCEJ MINERAŁÓW
(511) 32

(531) 27.05.01, 26.04.02
(511) 41, 45

(210)
(731)

459690
(220) 2016 07 28
UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA
PGU, Polanica-Zdrój
(540) WAŻNE JAK ŻYJESZ, WAŻNE CO PIJESZ
(511) 32

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

459691
(220) 2016 07 28
UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA
PGU, Polanica-Zdrój

459743
(220) 2016 07 29
YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA
CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE BIOFUSION
(511) 3, 44
459748
(220) 2016 07 29
CHEMFARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Udanin
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(540) AGRICAL
(511) 1, 7, 44
459750
(220) 2016 07 29
GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA
AKCYJNA, Wełecz
(540) GRUPA psb POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE Stawiamy
na dom

Nr 20 (1115) 2016

(210) 459766
(220) 2016 07 29
(731) GERTYCH PIOTR PARTGROUP, Radom
(540) PG

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01
(511) 35, 41, 45
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(511) 35
459752
(220) 2016 07 29
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć
Kujawski
(540) KRUKOWIAK
(511) 7, 12, 35

459767
(220) 2016 07 29
YATO ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Bio Nuine

(210)
(731)

(210)
(731)

459757
(220) 2016 07 29
CZERNICKI KRZYSZTOF EUDUCO GROUP POLSKA,
Przemyśl
(540) NORD kaﬀee
(511) 30
(210)
(731)

459758
(220) 2016 07 29
CZERNICKI KRZYSZTOF EUDUCO GROUP POLSKA,
Przemyśl
(540) WEST kaﬀee
(511) 30
(210)
(731)

459759
(220) 2016 07 29
KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin
(540) BETOKAN
(511) 1, 35

(531) 27.05.01
(511) 3
(210)
(731)

459771
(220) 2016 07 29
NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) NATURA ACCESSORIES
(511) 3, 5, 8, 14, 20, 21, 26, 35

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

459785
(220) 2016 08 01
GRZELAK JAROSŁAW, Karbowo
SUPREMUS
45

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

459786
(220) 2016 08 01
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
Vitality Derm by OCEANIC
3, 5

(210) 459787
(220) 2016 08 01
(731) GMINA MIASTO ZAKOPANE, Zakopane
(540) PARK KULTUROWY KRUPÓWKI

(210)
(731)

459762
(220) 2016 07 29
CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MONTMARTRE Caﬀee

(531) 27.05.01
(511) 30, 35

(531) 13.01.10, 25.01.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(511) 42, 45

(210) 459765
(220) 2016 07 29
(731) GERTYCH PIOTR PARTGROUP, Radom
(540) iCLEAN HOME

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

459791
(220) 2016 08 01
PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
PRAGMA
36

(210)
(731)

459792
(220) 2016 08 01
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław

(531) 27.05.01
(511) 2, 3, 37

Nr 20 (1115) 2016
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(540)

93

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 29
(210) 459802
(220) 2016 08 01
(731) MAR ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) GIGANT NARZĘDZIA

(531) 04.05.05, 29.01.14
(511) 5, 35
(210) 459794
(220) 2016 08 01
(731) PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) PRAGMA

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36
(210)
(731)
(540)
(511)

459795
(220) 2016 08 01
IGRAS LUCJAN S.T.L. LUGRAS, Krzeszów Górny
LUGRAS
35, 36, 39

(210)
(731)

459796
(220) 2016 08 01
PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) Delice

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 29
(210)
(731)

459797
(220) 2016 08 01
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 8, 9
(210)
(731)

459803
(220) 2016 08 01
ANADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VITACOL
(511) 3, 5, 32, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

459808
(220) 2016 08 01
BEYER MAGDALENA YDE, Warszawa
fridge świeże jedzenie dla skóry
3, 5, 44

(210)
(731)

459812
(220) 2016 08 01
TRANS-POL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ryczywół
(540) TP TRANS POL POLSKA

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 12, 37, 39
(210) 459813
(220) 2016 08 01
(731) MIKOŁAJCZYK BARTŁOMIEJ B5-TKA, Kalisz
(540) B5-tka WYPOŻYCZALNIA GIER PLANSZOWYCH

(540)

(531) 28.05
(511) 5
(210)
(731)
(540)
(511)
(210)
(731)

459798
(220) 2016 08 01
SZEWCZYK WITOLD, Kiełpin działka
KLINIKA FELG
12

459799
(220) 2016 08 01
PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) Delice BLUE CHEESE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 28, 41
(210)
(731)

459814
(220) 2016 08 01
DOM KREATYWNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) KRD
(511) 35, 36, 41, 42
(210)
(731)

459817
(220) 2016 08 01
MEBLE-ITP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) MEBLE-ITP.PL

Nr 20 (1115) 2016

(210)
(731)

459829
(220) 2016 08 01
AMPLUS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prandocin-Iły
(540) CZOSNEK GALICYJSKI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 12.01.09, 11.03.03
(511) 20, 35, 43
(210)
(731)

459819
(220) 2016 08 01
ZAKŁADY MECHANICZNE WIROMET SPÓŁKA
AKCYJNA, Mikołów
(540) WIROMET

(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.07.01
(511) 6, 7, 37, 40, 42
(210)
(731)

459821
(220) 2016 08 01
MARCHIEL ALINA ZAKŁAD KRAWIECKI MARAL ,
Ignatki Osiedle
(540) MARAL COLLECTION

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 25
(210) 459822
(220) 2016 08 01
(731) KORALEWSKA AGATA, Poznań
(540) FUDGE Filosophy

(531) 05.09.21, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30, 31
(210)
(731)

459830
(220) 2016 08 01
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA, Środa
Wielkopolska
(540) Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana
(511) 29
(210)
(731)

459832
(220) 2016 08 01
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA, Środa
Wielkopolska
(540) Jana

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29
(210)
(731)

459833
(220) 2016 08 01
POL-FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prostki

(540)

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 30, 32, 43
(210)
(731)

459823
(220) 2016 08 01
TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) WHEY GRAND
(511) 5
(210)
(731)

459824
(220) 2016 08 01
KISZKO MIROSŁAW, Białystok;
KISZKO KRZYSZTOF, Białystok
(540) G Gastrostrefa wspólne prawo ochronne

(531) 29.01.01, 26.11.02, 26.02.03, 27.05.01
(511) 43

(531) 02.01.30, 29.01.12
(511) 30
(210)
(731)

459834
(220) 2016 08 01
SAMOŁYK DOMINIKA, KURZYK MATEUSZ FOODLUV
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) Sushi w dłoń

(531) 27.01.01, 26.01.03, 29.01.13
(511) 43

Nr 20 (1115) 2016
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(210)
(731)

459836
(220) 2016 08 01
PROF.COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) biomotto
(511) 3

(210)
(731)

459837
(220) 2016 08 01
KAPUSTA IZABELA, Gdynia;
KAPUSTA PIOTR, Gdynia;
HLAVATY OLGA, Gdynia;
HLAVATY KRYSTIAN, Gdynia
(540) STYROPAK wspólne prawo ochronne
(511) 17, 19, 20, 40, 42
(210) 459838
(220) 2016 08 02
(731) PĘTKOWSKA MONIKA PICCOLO MONDO, Zakroczym
(540) piccolo mondo

(531) 24.17.09, 27.05.01
(511) 24, 25, 28
459839
(220) 2016 08 02
TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) MAGIC FOAM Baw się rozciągając ! Modeluj co tylko
chcesz ! Owijaj by tworzyć ! Po wyschnięciu
zachowuje swoją formę ! Łatwe w modelowaniu!
Pojemnik wielokrotnego użytku ! Łatwe
w czyszczeniu !
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(540) SZUCHA BUSINESS CENTER

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 41, 44, 45
(210)
(731)
(540)
(511)

459854
(220) 2016 08 02
PAŻUCHA ADRIAN, Limanowa
OLADI.PL
35, 41

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

459855
(220) 2016 08 02
GUBERNAT PAWEŁ, Nowa Jastrząbka
Duxtie
6, 14, 26

(210) 459858
(220) 2016 08 02
(731) KAPCIA JOLANTA EWA, Łomianki
(540) NOTRE ÉCOLE DE FRANÇAIS

(210)
(731)

(531) 19.03.03, 01.01.05, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(511) 28
(210) 459843
(220) 2016 08 02
(731) TĘCZA TOMASZ INTEGRA TOOLS, Jelenia Góra
(540) INTEGRA TOOLS

(531) 02.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 41
(210)
(731)
(540)
(511)

459860
(220) 2016 08 02
ORTHWEIN LUDWIK LORTH, Warszawa
FRACTAL
5, 30, 32

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

459861
(220) 2016 08 02
ORTHWEIN LUDWIK LORTH, Warszawa
FRANTIC
30, 32, 33

(210)
(731)

459862
(220) 2016 08 02
GRUPA RADIOWA AGORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RADIO ZŁOTE PRZEBOJE - MUZYKA DAJE RADOŚĆ
(511) 16, 20, 24, 35, 38, 41
(210) 459865
(220) 2016 08 02
(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa
(540) fruttalina

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 26.02.01
(511) 8

(531) 27.05.01
(511) 32

(210)
(731)

(210)
(731)

459850
(220) 2016 08 02
LS CONSULTING & MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

459866
(220) 2016 08 03
NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) IBUNORD
(511) 5
(210)
(731)

459868
(220) 2016 08 03
DECOROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DECOROOM PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Nr 20 (1115) 2016

(210)
(731)

459877
(220) 2016 08 03
ELECTRONIC INTERNATIONAL COMMERCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) M audio

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 35, 39, 41
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.13.09
(511) 35, 36, 37, 42
459869
(220) 2016 08 03
MALICKA MAGDALENA CMMM CONSULTING
& MARKETING, Warszawa
(540) FIRMA, KTÓRA DBA
(511) 35, 38, 39, 41

459878
(220) 2016 08 03
VINOTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) VINOTTI meble

(210)
(731)

(210)
(731)

459870
(220) 2016 08 03
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NACECIS! ZRZUĆ TO Z SIEBIE!
(511) 5
(210)
(731)

459871
(220) 2016 08 03
WENTA ELŻBIETA CUKIERNIA E.M. WENTA,
Wejherowo
(540) pomorskie LODY RZEMIEŚLNICZE

(531) 29.01.13, 27.05.01
(511) 20
(210)
(731)
(540)
(511)

459879
(220) 2016 08 03
SUŁECKI SEBASTIAN, Warszawa
GLOBALKER
35

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

459882
(220) 2016 08 03
BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE
VASTIMO
5

(210)
(731)

459886
(220) 2016 08 03
MG CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) NAJLEPSZE GACIE W SIECI
(511) 25, 35
(210) 459889
(220) 2016 08 03
(731) MICHALAK PIOTR, Swarzędz
(540) WORK GLOB

(531) 25.01.05, 27.05.01, 26.11.02
(511) 30, 35
(210)
(731)

459872
(220) 2016 08 03
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) NIKOLLA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 4, 28

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41
(210)
(731)

459891
(220) 2016 08 03
VILLA COTTONINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeradów-Zdrój
(540) COTTONINA
(511) 43, 44

(210)
(731)

(210) 459894
(220) 2016 08 03
(731) TOTOLOTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TOTO RACING

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 21

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.12
(511) 41

459873
(220) 2016 08 03
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) ALARDI

Nr 20 (1115) 2016

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 459895
(220) 2016 08 03
(731) TOTOLOTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) toto1X2
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(531) 01.03.02, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.07
(511) 30
(210)
(731)

459918
(220) 2016 08 04
LIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Lima FOOD
(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 41
(210)
(731)

459907
(220) 2016 08 04
FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świecie
(540) LUMINICA
(511) 3, 4, 26

(210)
(731)

459909
(220) 2016 08 04
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Fruity Stick

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 30
(210) 459912
(220) 2016 08 04
(731) MELNYK ANZHELIKA ZUH SUKCES, Lwówek
(540) Wiemy, co jemy! DOMOWA KUCHNIA KRESOWA

(531) 26.01.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(511) 37, 41, 43
(210)
(731)

459915
(220) 2016 08 04
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Trust & Care

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.06, 05.03.11
(511) 30
(210) 459919
(220) 2016 08 04
(731) JELLINEK RYSZARD JELLINEK, Warszawa
(540) JELLINEK

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 38, 42
(210)
(731)

459921
(220) 2016 08 04
EVILPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) AIM FROM POLAND

(531) 01.17.11, 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 25, 35
(210) 459922
(220) 2016 08 04
(731) JELLINEK RYSZARD JELLINEK, Warszawa
(540)

(531) 24.15.02
(511) 35, 38, 42

(531) 02.05.06, 26.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3
459917
(220) 2016 08 04
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OWSIANKA Z RANKA

(210)
(731)

459923
(220) 2016 08 04
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec
(540) NOWA 5 DZIELNICA

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(511) 36, 37, 42
(210)
(731)

459924
KRUK KAMIL, Łódź

(220) 2016 08 04
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(540) PASTA GO!

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 29, 30, 43
(210)
(731)

459925
(220) 2016 08 04
EVILPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) AIM FROM POLAND

(531) 01.17.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 24.01.03
(511) 9, 25, 35
(210) 459939
(220) 2016 08 04
(731) Rigo Trading S.A., Senningerberg, LU
(540)
ZŁOTE MISIE
(511) 30

Nr 20 (1115) 2016

(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ BONUS JOKER II

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 9, 41
(210) 459952
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ bonus JOKER

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.01
(511) 9, 41
(210) 459954
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ 4 FOUR fruits

(210)
(731)

459940
(220) 2016 08 04
KOZAŃSKA EDYTA PRAKTYKA PIELĘGNIARKI
RODZINNEJ, Reda
(540) graﬁczny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.03.11
(511) 9, 41
(210) 459955
(220) 2016 08 04
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) APATOR ELEKTRO
(531) 02.07.01, 02.03.01, 02.01.01, 26.01.01, 29.01.12, 02.03.03
(511) 41, 44
(210)
(731)

459944
(220) 2016 08 04
PROGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) FIDORETTI
(511) 30

(531) 26.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(511) 9, 37

(210)
(731)

(210) 459956
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ Blood

(531) 27.05.01
(511) 20, 35

(531) 25.12.03, 27.05.01, 29.01.15
(511) 9, 41

(210)
(731)

(210)
(731)

459947
(220) 2016 08 04
I NEED A DOLLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) yestersen VINTAGE CABINET

459950
(220) 2016 08 04
IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY

459958
(220) 2016 08 04
IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY

Nr 20 (1115) 2016

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ DICE 81
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(531) 27.05.01, 29.01.15
(511) 9, 41
(210) 459964
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) QUIZOMAT

(531) 21.01.09, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01
(511) 9, 41
(210) 459959
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KWP KLUB WIEDZY POWSZECHNEJ

(531) 27.05.01, 29.01.15
(511) 9, 41
(210) 459971
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KWP

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 9, 41
(531) 26.01.04, 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(511) 9, 41
(210) 459960
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ Smiling Joker II

(210) 459972
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ MAD MECHANIC
DELUXE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 15.07.01
(511) 9, 41
(531) 29.01.15, 27.05.01
(511) 9, 41

(210) 459973
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ Lucky 81

(210) 459961
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ TURBO SLOTS

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.01.01, 13.01.17, 27.07.01
(511) 9, 41

(531) 27.05.01, 29.01.15, 04.05.03
(511) 9, 41

(210) 459974
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ GANGSTER
WORLD

(210) 459962
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ Wild Fruits 27

(531) 29.01.15, 27.05.01, 15.07.01
(511) 9, 41
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(210) 459976
(220) 2016 08 04
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ 4 FOUR fruits II

(511) 9, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

459978
(220) 2016 08 04
WYSOCKI DANIEL, Turzno
BRANDNINJA
35

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

459988
(220) 2016 08 05
ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Ścinawka Średnia
MANGATA HOLDING
6, 7, 35

Nr 20 (1115) 2016

(210) 459993
(220) 2016 08 05
(731) IMIOŁCZYK JANUSZ GAZ SERWIS, Tarnowskie Góry
(540) ﬁt your life

(531) 02.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 25, 35, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

459999
(220) 2016 08 05
SZCZECHLA GRZEGORZ, Ustroń
Barbarian Race
41

(210) 460003
(220) 2016 08 05
(731) SŁOMINSKI-FABIŚ DOMINIK, Leszno
(540) KIEŁBASA z czosnkiem niedźwiedzim WYRÓŻNIA
NAS PASJA OD PONAD 100 LAT OD 1904

(210)
(731)

459990
(220) 2016 08 05
RADZIKOWSKI, SZUBIELSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) RS RADZIKOWSKI SZUBIELSKA

(531)

03.01.14, 05.03.15, 11.01.03, 26.01.04, 27.05.01, 27.07.01,
26.11.08
(511) 29
(210) 460004
(731) BASIAK ANNA, Kielce
(540) BacterPlantMix
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 36, 41, 45
(210)
(731)

459991
(220) 2016 08 05
RADZIKOWSKI, SZUBIELSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) RS RADZIKOWSKI SZUBIELSKA

(220) 2016 08 05

(531) 29.01.15, 27.05.01
(511) 1, 5, 35
(210) 460006
(731) BASIAK ANNA, Kielce
(540) HUMI AGRA

(220) 2016 08 05

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 41, 45
(210) 459992
(220) 2016 08 05
(731) MAZUMDER TISZU INTERNATIONAL, Warszawa
(540) Aladdin Kebab & Grill

(531) 13.01.05, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(511) 43

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.05.02, 01.15.24
(511) 1, 5, 35
(210) 460008
(731) BASIAK ANNA, Kielce
(540) BacterPlant

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 1, 5, 35

(220) 2016 08 05

Nr 20 (1115) 2016

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 460009
(220) 2016 08 05
(731) ZIELIŃSKI WOJCIECH, Kwidzyn
(540) orlański

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 29.01.13, 27.05.01, 09.01.10
(511) 6, 7, 11

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5

(210) 460011
(220) 2016 08 05
(731) ZIELIŃSKI WOJCIECH, Kwidzyn
(540) Orlan

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(511) 6, 7, 11
(210)
(731)

460012
(220) 2016 08 05
OIL-GAZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdziersk
(540) OILGAZ

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(511) 4
(210)
(731)

460021
(220) 2016 08 05
KONTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) You-niverse
(511) 3
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460071
(220) 2016 08 08
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) Eureﬁn

460072
(220) 2016 08 08
LEASELINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) leaselink

(531) 26.01.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36
(210)
(731)

460076
(220) 2016 08 08
CK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) 4 Fun

(531) 27.05.01, 27.07.01
(511) 34
(210)
(731)

460078
(220) 2016 08 08
ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SZYNKA EKSPORTOWA

(210)
(731)

460054
(220) 2016 08 08
ITC.ORG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 30 TON LISTA LISTA LISTA PRZEBOJÓW

(531) 25.05.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 29
(511) 38, 41
(210) 460066
(220) 2016 08 08
(731) BADEK KAROL FABRYKA NALEŚNIKA, Skierniewice
(540) FABRYKA NALEŚNIKA

(210)
(731)

460081
(220) 2016 08 08
MISZCZAK MACIEJ LODOWA PLANETA ICE CREAM
PLANET, Gdańsk
(540) LODOWA PLANETA ICE CREAM PLANET
(511) 30
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 27.05.05
(511) 30, 43

460083
(220) 2016 08 08
AGROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Cyperalpha 100 EC
(511) 5
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(210) 460089
(220) 2016 08 08
(731) WIECZOREK PIOTR KORATEX, Łódź
(540) Welle

Nr 20 (1115) 2016

(540) MEBEL PUNKT

(531) 26.01.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(511) 20

(531) 05.03.11, 27.05.01
(511) 3

(210)
(731)

460109
(220) 2016 08 08
KOBYLARZ AGNIESZKA SALON FRYZJERSKI BELLUS,
Bydgoszcz
(540) Barber Shop Bydgoszcz

(210) 460090
(220) 2016 08 08
(731) DOŁMAT MAREK, Wrocław
(540) BUŁKA WROCŁAWSKA TARTA

(531) 01.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 10.05.04
(511) 35, 41, 44
(531) 25.07.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 30
(210)
(731)

460091
(220) 2016 08 08
AGROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Agroalpha 100 EC
(511) 5
(210) 460092
(220) 2016 08 08
(731) DOŁMAT MAREK, Wrocław
(540) Biszkopty Wrocławskie

(210)
(731)

460111
(220) 2016 08 08
INTER GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice
(540) Inter Global
(511) 6, 7, 9, 12, 17, 21, 37
(210)
(731)

460137
(220) 2016 08 10
KULEC-KARAMPOTIS ANNA STUDIO FRYZJERSKIE
TRENDY , Bielsko-Biała
(540) TRENDY HAIR FASHION eco

(531) 26.11.05, 27.05.01
(511) 3, 8, 35, 44
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(511) 30
(210)
(731)

460099
(220) 2016 08 08
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA A+E Optima suplement diety

(210)
(731)

460140
(220) 2016 08 10
MALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułkowice
(540) ADDCOAT
(511) 1, 2, 40
(210)
(731)

460141
(220) 2016 08 10
GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Głubczyce
(540) galaxia

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5
(210)
(731)
(540)
(511)

460104
(220) 2016 08 08
AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
Dr Fit
5

(210)
(731)

460106
(220) 2016 08 08
RADOWSKI ADAM MEBEL PUNKT, Złotów

(531) 27.05.01
(511) 11
(210)
(731)

460142
(220) 2016 08 10
KOLORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki
(540) klausberg

Nr 20 (1115) 2016

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 8, 11, 21
(210)
(731)

460185
(220) 2016 08 11
WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zawiercie
(540) ŻÓŁTY BOLEC
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(210)
(731)

460204
(220) 2016 08 11
WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zawiercie
(540) CEBULAKI STRAWNIKA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 34, 35

(531) 27.05.01, 29.01.02
(511) 5, 34, 35
(210)
(731)

460186
(220) 2016 08 11
WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zawiercie
(540) DRAGON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 34, 35
460187
(220) 2016 08 11
WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zawiercie
(540) LEŚNA ŻABA

(210)
(731)

460206
(220) 2016 08 11
WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zawiercie
(540) LOLITKA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.05
(511) 5, 34, 35
(210) 460207
(220) 2016 08 11
(731) FUNDACJA PROJEKT POLACY, Warszawa
(540)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 34, 35

(531) 29.01.12, 01.01.02, 06.19.99, 07.11.10
(511) 16, 25, 28
(210) 460223
(220) 2016 08 11
(731) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE Scaler SILNY PREPARAT
ROZPUSZCZAJĄCY KAMIEŃ www.chemtex.com.pl

(210)
(731)

460202
(220) 2016 08 11
WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zawiercie
(540) BIEDRONEK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 34, 35
(210)
(731)

460203
(220) 2016 08 11
WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zawiercie
(540) COLOVE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.01.05, 26.05.18, 25.01.18, 26.11.01
(511) 1, 39

(531) 01.15.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 34, 35

(531) 27.05.01, 27.05.11
(511) 12, 20, 24, 28, 35

(210) 460228
(220) 2016 08 11
(731) TRYLSKI MATEUSZ, Częstochowa
(540) V invictus

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

457747, 459097, 459360, 459568, 459748, 459759, 460004, 460006, 460008, 460140, 460223

2

459116, 459765, 460140

3

456370, 456949, 457349, 457841, 458235, 458442, 458480, 458738, 458805, 459034, 459054, 459055, 459097,
459149, 459173, 459174, 459232, 459314, 459322, 459329, 459330, 459360, 459375, 459386, 459457, 459460,
459468, 459472, 459525, 459743, 459765, 459767, 459771, 459786, 459803, 459808, 459836, 459907, 459915,
460021, 460089, 460137

4

458202, 459561, 459872, 459907, 460012

5

455203, 455204, 455208, 455209, 455210, 456359, 456360, 456370, 456903, 456949, 457559, 457643, 457686,
457841, 457905, 458480, 458485, 458490, 458590, 458624, 458805, 459054, 459055, 459084, 459097, 459173,
459329, 459330, 459364, 459375, 459398, 459411, 459449, 459460, 459465, 459472, 459477, 459511, 459527,
459529, 459540, 459568, 459611, 459613, 459616, 459617, 459619, 459645, 459662, 459771, 459786, 459792,
459797, 459803, 459808, 459823, 459860, 459866, 459870, 459882, 459993, 460004, 460006, 460008, 460071,
460083, 460091, 460099, 460104, 460185, 460186, 460187, 460202, 460203, 460204, 460206

6

456332, 457649, 457861, 458251, 458688, 458695, 458842, 459109, 459110, 459116, 459224, 459264, 459272,
459274, 459275, 459295, 459296, 459352, 459420, 459517, 459634, 459635, 459819, 459855, 459988, 460009,
460011, 460111

7

454930, 456022, 456024, 456025, 456332, 456726, 457789, 458206, 458528, 458657, 458658, 459116, 459161,
459214, 459224, 459236, 459272, 459274, 459275, 459295, 459296, 459748, 459752, 459802, 459819, 459988,
460009, 460011, 460111

8

456022, 456025, 457082, 458235, 459034, 459116, 459666, 459771, 459802, 459843, 460137, 460142

9

454926, 454930, 455640, 456025, 456218, 456332, 456964, 457435, 457819, 457860, 458126, 458234, 458514,
458578, 458637, 458733, 458852, 459084, 459116, 459161, 459290, 459291, 459355, 459357, 459410, 459484,
459516, 459544, 459595, 459599, 459802, 459877, 459921, 459925, 459950, 459952, 459954, 459955, 459956,
459958, 459959, 459960, 459961, 459962, 459964, 459971, 459972, 459973, 459974, 459976, 460111

10

457841, 459173, 459329, 459330, 459350, 459357

11

454930, 456852, 456964, 457082, 457565, 457649, 458206, 458688, 459116, 459420, 459517, 460009, 460011,
460141, 460142

12

456025, 456852, 458842, 459157, 459295, 459296, 459576, 459752, 459798, 459812, 460111, 460228

14

457525, 457921, 457945, 458126, 458272, 458501, 458693, 458695, 459116, 459250, 459457, 459771, 459855

15

459116

16

454926, 455640, 456034, 456218, 456794, 457652, 457819, 457860, 458214, 458337, 458356, 458501, 458693,
458694, 458695, 458716, 458792, 458901, 459097, 459116, 459163, 459399, 459400, 459441, 459544, 459572,
459862, 460207

17

456025, 457189, 457649, 457747, 458060, 458528, 458578, 459837, 460111

18

455294, 456399, 456794, 457503, 457525, 457958, 457961, 457965, 457967, 457968, 458126, 458228, 458501,
458631, 458792, 459000, 459116, 459163, 459457, 459665

19

457059, 457713, 457861, 458251, 458528, 458852, 458945, 459109, 459110, 459264, 459352, 459396, 459561,
459837

20

457082, 458693, 458695, 458842, 458852, 458945, 459097, 459116, 459396, 459420, 459485, 459561, 459569,
459644, 459771, 459817, 459837, 459862, 459878, 459947, 460106, 460228

21

456025, 457082, 458693, 458694, 458695, 459080, 459116, 459231, 459771, 459873, 460111, 460142

22

459208, 459352, 459485

24

455294, 458792, 459208, 459485, 459838, 459862, 460228

25

455294, 456399, 456794, 457146, 457303, 457503, 457525, 457921, 457945, 457958, 457961, 457965, 457967,
457968, 457973, 458042, 458051, 458126, 458343, 458419, 458482, 458501, 458527, 458631, 458792, 459047
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1

2

25

459157, 459208, 459297, 459418, 459457, 459558, 459559, 459574, 459665, 459821, 459838, 459886, 459921,
459925, 459993, 460207

26

458501, 459208, 459771, 459855, 459907

28

456794, 458419, 458640, 458641, 458642, 459000, 459116, 459350, 459518, 459599, 459813, 459838, 459839,
459872, 460207, 460228

29

455112, 456218, 457402, 457407, 458261, 458395, 458396, 458397, 458469, 458548, 458549, 459027, 459050,
459052, 459231, 459471, 459475, 459515, 459521, 459571, 459704, 459796, 459799, 459829, 459830, 459832,
459924, 460003, 460078

30

456370, 457182, 457883, 457953, 458208, 458261, 458395, 458396, 458397, 458432, 458469, 458485, 459050,
459052, 459163, 459176, 459177, 459211, 459231, 459385, 459387, 459471, 459475, 459521, 459598, 459625,
459626, 459633, 459646, 459647, 459704, 459757, 459758, 459762, 459822, 459829, 459833, 459860, 459861,
459871, 459909, 459917, 459918, 459924, 459939, 459944, 460066, 460081, 460090, 460092

31

458261, 458395, 458396, 458397, 458469, 458624, 459000, 459211, 459375, 459495, 459521, 459670, 459829

32

457905, 458261, 458460, 458469, 458485, 458663, 458878, 458879, 458891, 458892, 458893, 458895, 458951,
459211, 459406, 459407, 459546, 459689, 459690, 459691, 459803, 459822, 459860, 459861, 459865

33

458261, 458460, 458618, 458619, 458620, 458621, 459651, 459681, 459861

34

456359, 456360, 458834, 460076, 460185, 460186, 460187, 460202, 460203, 460204, 460206

35

454881, 454926, 454991, 455536, 455640, 456022, 456024, 456025, 456033, 456034, 456155, 456218, 456332,
456359, 456360, 456399, 456630, 456651, 456668, 456726, 456794, 456852, 456954, 457059, 457146, 457189,
457274, 457303, 457435, 457503, 457525, 457652, 457686, 457713, 457742, 457745, 457746, 457819, 457882,
457921, 457945, 457953, 457958, 457961, 457965, 457967, 457968, 457973, 457996, 458058, 458079, 458126,
458209, 458213, 458214, 458216, 458228, 458251, 458261, 458272, 458284, 458334, 458342, 458356, 458460,
458469, 458482, 458501, 458631, 458637, 458640, 458641, 458642, 458657, 458658, 458663, 458693, 458733,
458792, 458832, 458834, 458901, 458945, 458951, 458985, 459034, 459047, 459109, 459110, 459116, 459163,
459169, 459208, 459224, 459232, 459252, 459264, 459271, 459278, 459279, 459280, 459292, 459293, 459298,
459318, 459341, 459347, 459352, 459406, 459407, 459410, 459441, 459443, 459457, 459459, 459471, 459475,
459493, 459514, 459516, 459521, 459569, 459572, 459583, 459585, 459598, 459599, 459638, 459644, 459649,
459665, 459670, 459687, 459688, 459750, 459752, 459759, 459762, 459766, 459771, 459792, 459795, 459814,
459817, 459854, 459862, 459868, 459869, 459871, 459877, 459879, 459886, 459889, 459919, 459921, 459922,
459925, 459947, 459978, 459988, 459990, 459991, 459993, 460004, 460006, 460008, 460109, 460137, 460185,
460186, 460187, 460202, 460203, 460204, 460206, 460228

36

456630, 456668, 456954, 457184, 457189, 457742, 457745, 457746, 457819, 457861, 457882, 458079, 458090,
458199, 458209, 458213, 458216, 458277, 458334, 458405, 458558, 458562, 458633, 458634, 458637, 459086,
459097, 459116, 459166, 459169, 459252, 459298, 459347, 459376, 459581, 459595, 459638, 459649, 459791,
459794, 459795, 459814, 459868, 459923, 459990, 459991, 460072

37

456630, 456726, 456964, 457059, 457184, 457565, 457649, 457713, 457819, 457856, 457861, 457864, 458079,
458199, 458202, 458334, 458360, 458578, 458633, 458634, 458688, 458738, 458753, 458852, 459116, 459157,
459224, 459264, 459352, 459420, 459712, 459713, 459765, 459812, 459819, 459868, 459912, 459923, 459955,
460111

38

454926, 455640, 457274, 457435, 458342, 458356, 458578, 458637, 458901, 458985, 459116, 459410, 459441,
459516, 459862, 459869, 459919, 459922, 460054

39

455536, 456726, 457819, 457864, 458079, 458284, 458469, 459086, 459116, 459166, 459224, 459231, 459272,
459274, 459275, 459318, 459441, 459459, 459518, 459643, 459670, 459795, 459812, 459869, 459877, 460223

40

456332, 457649, 458058, 458261, 458272, 458342, 458469, 458501, 458842, 458945, 459517, 459572, 459819,
459837, 460140

41

454926, 454991, 455067, 455536, 455565, 455640, 456034, 456155, 456218, 456651, 456794, 457059, 457254,
457274, 457559, 457652, 457819, 457822, 457860, 457973, 457996, 458042, 458051, 458214, 458261, 458277,
458331, 458337, 458342, 458356, 458419, 458429, 458460, 458637, 458640, 458641, 458642, 458733, 458792,
458832, 458985, 459027, 459116, 459252, 459271, 459278, 459279, 459280, 459290, 459291, 459292, 459293,
459341, 459399, 459400, 459410, 459441, 459443, 459457, 459458, 459469, 459484, 459493, 459514, 459516,
459518, 459520, 459544, 459599, 459649, 459734, 459742, 459766, 459813, 459814, 459850, 459854, 459858,
459862, 459869, 459877, 459889, 459894, 459895, 459912, 459940, 459950, 459952, 459954, 459956, 459958,
459959, 459960, 459961, 459962, 459964, 459971, 459972, 459973, 459974, 459976, 459990, 459991, 459993,
459999, 460054, 460109

42

454881, 455640, 456033, 456218, 456726, 457184, 457503, 457565, 458199, 458261, 458284, 458360, 458501,
458514, 458633, 458634, 458688, 458753, 458832, 458842, 458852, 459116, 459161, 459169, 459249, 459278,
459279, 459290, 459291, 459298, 459341, 459352, 459357, 459469, 459516, 459544, 459599, 459704, 459787,
459814, 459819, 459837, 459868, 459919, 459922, 459923
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43

455536, 456954, 457182, 457819, 457953, 458261, 458420, 459027, 459035, 459050, 459052, 459122, 459211,
459231, 459271, 459294, 459320, 459352, 459581, 459598, 459646, 459817, 459822, 459824, 459834, 459891,
459912, 459924, 459992, 460066

44

455536, 457559, 457686, 457841, 458261, 458429, 458901, 459115, 459277, 459375, 459443, 459670, 459743,
459748, 459803, 459808, 459850, 459891, 459940, 460109, 460137

45

455067, 456218, 456668, 458042, 458051, 458209, 458213, 458216, 458234, 458342, 459249, 459277, 459410,
459457, 459459, 459484, 459638, 459649, 459742, 459766, 459785, 459787, 459850, 459990, 459991

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

459939
460054
460076
459493
459054
459055
458805
460140
459748
460091
459921
459925
458042
458051
457559
459385
459387
459992
459873
454881
456954
459034
458420
458891
459517
458206
459411
459568
459955
459616
459617
459420
459376
459572

Barbarian Race
Barber Shop Bydgoszcz
BARMAŃSKA ANTONÓWKA
BARMAŃSKA MANGO
BARMAŃSKA PIGWA
BARMAŃSKA WIŚNIA
BATALiON
Bella Sara
belle allure Day Spa
belove
BETOKAN
BHZ POLSKIE DREWNO
BIEDRONEK
Bielenda Amazonia
Bielenda NEURO RETINOL
BIELENDA SPORT POWER ACTIV
Bilety24
bim.edu.pl
Bio Nuine
biomotto
Biszkopty Wrocławskie
Blueberry
BRANDNINJA
Bratex Savanna
Bratex Savoy
Bratex Sevilla
BROOCLER
BUDOMAL ARTUR LEŚNIAK
BUŁKA WROCŁAWSKA TARTA
BURGER CHATA
Bye Cellulite
C Caramella meble i akcesoria dziecięce
CAYMAN
CDDP SYSTEM
CEBULAKI STRAWNIKA
CERKOM
changninghong
CHEF PANDA CHINESE GOURMET FOOD
CHEMOBIT
CHEMTEX FACTORY SERVICE Scaler
SILNY PREPARAT ROZPUSZCZAJĄCY KAMIEŃ
www.chemtex.com.pl
Chlapu chlap
chleb BACY
CHŁÓD-KLIM

459999
460109
458619
458620
458621
458618
459224
459635
459115
459000
459759
459561
460202
457349
459322
458442
455565
459341
459767
459836
460092
459576
459978
458251
459109
459110
458284
457184
460090
459035
459047
459569
455210
458514
460204
457747
459176
459646
458060

ZŁOTE MISIE
30 TON LISTA LISTA LISTA PRZEBOJÓW
4 Fun
8academy NA TOPIE
AA Beauty Bar
AA Energy Boost
AA GOLDEN CERAMIDES
ADDCOAT
AGRICAL
Agroalpha 100 EC
AIM FROM POLAND
AIM FROM POLAND
AIRO GROM INTERNATIONAL
AIRO GROM INTERNATIONAL
AKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA
AKUKU! SCHOOL
AKUKU! WORMS
Aladdin Kebab & Grill
ALARDI
ALFA POWER
ALFA wspólne prawo ochronne
AlleBeauty
am am na co masz ochotę?
AMBER APA
AMG
Amica Fine Design
Anacard medica PROTECT
ANTYMOL
APATOR ELEKTRO
APO Lady
ApoD3
AREOPlus
Arkley
ARPI REKLAMY
Aspect NIERUCHOMOŚCI
Małgorzata Baumgart
ASSET GUARD
atlanta POLAND
AURORA
autlet setki dobrze używanych aut
Axanta
B5-tka WYPOŻYCZALNIA GIER
PLANSZOWYCH
BacterPlant
BacterPlantMix

457882
458637
458469
458878
458079
459662
459813
460008
460004

460223
458480
458208
457649
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click&eat
Collours
COLOVE
CONER
COTTONINA
CREATON SZTUKA KREOWANIA DACHU
Credit Invest
CREDIT INVEST
CYDRONETA
CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA 1880
Gotowanie jest Proste
Cyperalpha 100 EC
CZOSNEK GALICYJSKI
DECOROOM PRACOWNIA ARCHITEKTURY
WNĘTRZ
Delice BLUE CHEESE
Delice
DERMACTAN
DIABETAROM
diores.pl
DISCOVER GLOBAL NETWORK
distripark.com
distripark.com
DOBLER
DOM OFF ON! FESTIWAL
DOMEX IMPORT & PRODUCTION
Domowej Roboty
DOT2DOT
Dr Fit
DRAGON
Duma i Honor
Dumny z pochodzenia
Duxtie
EASY/SURF
ECO ROLF
EKO-BHL TUSZKO
ELAR-SK
Ener Vita
ESPERANTO
EU PATENT
Eureﬁn
EXPENT
FABRYKA NALEŚNIKA
fajrant café GRUPA psb
FAKTOR GLOBAL
FIDORETTI
FIRMA, KTÓRA DBA
FIT FESTIVAL
ﬁt your life
FOR MY FAMILY
FORESTER

Nr 20 (1115) 2016

2

1

2

457819
458527
460203
459558
459891
459264
458558
458562
459681

FORTECETAMOL
FRACTAL
FRANCHIE Rules
FRANTIC
fridge świeże jedzenie dla skóry
FRUGO SUUUPER
Fruity Stick
fruttalina
FUDGE Filosophy
FUNDACJA NA RZECZ WSPARCIA
CHORYCH PSYCHICZNIE PZOL
G Gastrostrefa wspólne prawo ochronne
galaxia
GALITSYNA ART GROUP
gamesbridge
GASOMAT
GAZOMAT
Genesis
GIGANT NARZĘDZIA
GLOBALKER
GO OUT
GOOUT
Graf Uszczelki
graﬁczny
greenpoint
greenpoint
GRUPA psb POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
Stawiamy na dom
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ
LODY O SMAKU MIĘTA Z CZEKOLADĄ
ORZEŹWIAJĄCE Z PŁATKAMI CZEKOLADY
HAPPY END 24
Happy
HARLiNGEN
Hella
HERKULES
HESYSTEM
HILDEGARDOWE.PL CENTRUM
ŚW. HILDEGARDY
HK Artoo Studios
HORIEN
HORTI-TECH Targi Technologii
Sadowniczych i Warzywniczych
HUMI AGRA
HURRY UP
IBUNORD
iCLEAN HOME
iEpE
iEpE
IMIELSKI DRUKARNIA
IMM O mediach wiemy wszystko!
IMO

458490
459860
457525
459861
459808
458485
459909
459865
459822

458337
460083
459829
459868
459799
459796
456370
456949
458482
458405
459687
459688
455209
458331
458693
458985
458716
460104
460186
458343
459418
459855
459518
458688
456630
456964
457686
458951
459742
460071
456903
460066
458432
458334
459944
459869
457973
459993
459149
456025

458429
459824
460141
459399
459520
458658
458657
459294
459802
459879
459278
459279
458578
459940
457921
457945
459750

459177
459459
457883
459666
459515
458895
458852
459398
458342
459084
457996
460006
456024
459866
459765
459290
459291
458058
458356
459595
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IMPERIAL ANIMALS
INCO
INNOFORM
InnovitumB
INTEGRA TOOLS
intelli FORMER
intelli PRESS
intelli TISSUE Advanced 1600
Inter Global
Jana
JasminCare
JELLINEK
Jowix Triomet
JUBITOM
JULIA ROSSO
Julius
K.S. HETMAN ZAMOŚĆ
KANGU SELF STORAGE
KF KAPTAN
KIEŁBASA z czosnkiem niedźwiedzim
WYRÓŻNIA NAS PASJA OD PONAD
100 LAT OD 1904
Klasomat
klausberg
KLINIKA FELG
KOLUDA ANSER
Konferencja dla zuli
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
4 FOUR fruits II
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
4 FOUR fruits
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ Blood
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
BONUS JOKER II
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
bonus JOKER
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ DICE 81
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
GANGSTER WORLD
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ Lucky 81
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
MAD MECHANIC DELUXE
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
Smiling Joker II
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
TURBO SLOTS
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
Wild Fruits 27
KOSTAROX
KRD
KRÓLIK
KRUKOWIAK
KSIĄŻĘCE CZERWONY LAGER

459375
459097
454991
459449
459843
459236
459214
457789
460111
459832
459277
459919
458842
458272
458228
456155
458792
459318
459231

Kwadrat BISTRO ART
Kwiaciarnie Wrzos
KWP KLUB WIEDZY POWSZECHNEJ
KWP
KYK
L
leaselink
LEŚNA ŻABA
Lima FOOD
livtron
lod na kółkach
LODOWA PLANETA ICE CREAM PLANET
LOLITKA
LOOK naYs
lu’lua perfumeria niszowa
LUBELSKI CHMIEL UNIKALNY AROMAT
LUCULLUS
LUGRAS
LUMINICA
LUT UTB 2016 UNIVERSITAT THOMAE BATA
ZLINENSIS ERUDIRE ET CREARE 2017
LUX
M audio
MAC TRANS
macademian
MAGIC FOAM Baw się rozciągając ! Modeluj
co tylko chcesz ! Owijaj by tworzyć !
Po wyschnięciu zachowuje swoją formę !
Łatwe w modelowaniu! Pojemnik
wielokrotnego użytku !
Łatwe w czyszczeniu !
makro DZIEŃ WŁASNEGO BIZNESU!
MANGATA HOLDING
manorina
MARAL COLLECTION
mardom pro
MARR Construction Group
MASTER WROCŁAW
MAZAYA falafel
MC miss city
ME MEDIESTETIC
MEBEL PUNKT
MEBLE-ITP.PL
mediaexpert
mediqskin
mediqskin
mediqskin
memo SPEED kofeina
METASCOPE
MęskieGacie.pl
MIG IMPORT-EKSPORT GŁOWACKI Sp. J.
ROK ZAŁ. 1989

459271
459670
459959
459971
456726
456399
460072
460187
459918
459161
457953
460081
460206
459174
458235
459406
455112
459795
459907

460003
459298
460142
459798
459485
459514
459976
459954
459956
459950
459952
459958
459974
459973
459972
459960
459961
459962
459645
459814
459295
459752
459546

459469
459651
459877
459643
459457

459839
457652
459988
458832
459821
458945
457713
458360
459122
457146
457841
460106
459817
458214
459611
459613
459619
459527
458733
457303
457082
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MIND SPA
MISS & MISTER DIAMOND
MISS DIAMOND
MISTER DIAMOND
MISTRZOSTWA POLSKI SAUNAMISTRZÓW
POLISH SAUNA CHAMPIONSHIP
MNIEJ GAZU, WIĘCEJ MINERAŁÓW
MobiComplex
Mobixan naSTAW się na ruch
MODELOWE PRZEDSZKOLE
MOLOHOTEL
MONTMARTRE Caﬀee
MOTO BASTION.PL
MOTOSPA
MultiPRESS
Muzoﬁlia
myco.online
NACECIS! ZRZUĆ TO Z SIEBIE!
NAJLEPSZE GACIE W SIECI
NANA
narcissus
NATURA ACCESSORIES
Naturia perfect color
Neuronaxin
NIKOLLA
NINKI
NOCAR
NORD kaﬀee
NOTRE ÉCOLE DE FRANÇAIS
NOVAPOL
NOWA 5 DZIELNICA CENTRUM
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
NOWA 5 DZIELNICA
NOWA 5 DZIELNICA
nowa FORMUŁA RODZINA
Nowy Sącz Dobrze wróży
Oakgear
ocenapolis.pl
OD 1846 PERŁA CHMIELOWA Pils
PERŁA WŚRÓD PIW
OD POLA DO WIDELCA
ODKRYJ, CO MOŻE ZBOŻE
OILGAZ
OLADI.PL
OLAVI
olinka
Omnomnom
orchid strong
orirose
Orlan
orlański
OTANTIK

2

457274
458642
458641
458640
455536
459689
459330
459173
459280
459320
459762
459441
458738
458528
457822
459355
459870
459886
459472
459163
459771
459460
458624
459872
455294
456852
459757
459858
458753
458634
458633
459923
457435
459252
459665
459169
459407
458261
459647
460012
459854
459232
459521
457182
459360
459208
460011
460009
459559
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otomeble.pl
OTWARCIE DLA REHABILITACJI
OTWOCKIE LETNISKOWE
OWSIANKA Z RANKA
PANKIEWICZ
Papieski Owoc
PARK KULTUROWY KRUPÓWKI
PASTA GO!
pbo
PESTA
Petit a petit
PG
piccolo mondo
PICKY PICA
Piszę, bo chcę...
PJATK
Pocztowe Fundusze Inwestycyjne
Pocztowe Fundusze Inwestycyjne
Pocztowe Fundusze Inwestycyjne
POLISH BUSINESSWOMEN AWARDS
POLPORA
POLSKA KUKURYDZA gwarancja jakości
POLSKA WODA Z UZDROWISKA
Polskich warzyw ulubiona
Polskie Mięso
pomorskie LODY RZEMIEŚLNICZE
POWRÓT DO TRADYCJI ZIARENKO
BOGUSŁAW ZWIERZCHOWSKI
PRAGMA
PRAGMA
Princi
PRINCI
Pro Project
Pro Sp. z o.o.
ProstiMEN
PROTEKT PLUS
PSZCZÓŁKA
PUCUŚ
Pudliszki domowy smak i naprawdę
dobre mięso
PUNCHER
PYCHAŁKI
QBK
QUINTO
QUIZOMAT
R RAWBUD RAWICZ spółka z o.o.
RADIO VOX FM TOUR
RADIO ZŁOTE PRZEBOJE - MUZYKA
DAJE RADOŚĆ
RDM PARTNERS
Regalo DESIGN
regenevia

2

459644
459443
458663
459917
456668
459477
459787
459924
457059
459585
459734
459766
459838
458126
455067
459544
457742
457745
457746
456034
459250
459471
459691
459475
456218
459871
459598
459791
459794
459050
459052
459357
457189
459364
455208
459625
458694
459571
456794
459633
459704
456332
459964
457861
454926
459862
458090
458695
459314
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RHL SERVICE
Rialto
Rmarket.pl
RobimyTV.pl SKLEP VIDEO FOTO DSLR
RODZINA ZDROWIA A+E
Optima suplement diety
RS RADZIKOWSKI SZUBIELSKA
RS RADZIKOWSKI SZUBIELSKA
S
SAFESTAR
Salumin Activ
SEMTRAK PK
SEMTRAK PK
SERCEN
SHEBA OPÓR JEST DAREMNY
skin drink
SKINSCABIN
Slovnaft Partner
Slow Coaching
Sobik GWARANCJA JAKOŚCI EXTRA
GÓRSKI MASŁO 87% OLEJ SŁONECZNIKOWY
MIKS EXTRA GÓRSKI Extra Górski
www.sobik.com.pl
Sobik GWARANCJA JAKOŚCI GÓRSKI
PRZYSMAK o smaku: warzyw, chrzanu,
czosnku, cebuli, papryki i pieprzu Górski
Przysmak www.sobik.com.pl
SONDA Vita
SORBETOWA FABRYKA CHILLFACTOR
SPEDYCJA K KONTUR
Spinor’s club
SPINTRAC
staydrai
STYROPAK wspólne prawo ochronne
SULKORN
SUMMER OF 69
super-czad
SUPREMUS
Sushi w dłoń
SYNGRAPHA
SYNGRAPHA
SZOGUN
SZUCHA BUSINESS CENTER
SZYNKA EKSPORTOWA
Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana
TAKAPARA
TAURUS
taxmedica KSIĘGOWOŚĆ DLA LEKARZY
TendoComplex
TENET
TERAPIE TU i TERAZ
The Place Your place. Your home. Come In.

454930
459634
459249
459649
460099
459990
459991
458216
458234
459525
459292
459293
459511
459495
459468
459386
458202
459458

457402

457407
457905
459080
459086
458277
459350
457643
459837
455203
458834
456033
459785
459834
458209
458213
458590
459850
460078
459830
459574
458879
459638
459329
455204
458901
458199
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THORSPAN

459352

TicketDeal

456651

TIME MACHINE MINI GOLF

459599

TOTO RACING

459894

toto1X2

459895

TP TRANS POL POLSKA

459812

TRENDY HAIR FASHION eco

460137

TRESNAR

456022

Trust & Care

459915

TUDOR wybór z rodowodem

458460

Tygryski

459465

unit MOTORCYCLE PRODUCTS

459157

upres

457860

V invictus

460228

V

457503

VALUSED Noc

459529

VANUBA

458631

vape zone

456359

vapezone.pl

456360

VASTIMO

459882

VICKS ANTIGRIP

459540

VIG Assistance

457864

Vinci

459484

VINOTTI meble

459878

VITACOL

459803

Vitality Derm by OCEANIC

459786

VIVENTI

459396

VLODYR

459400

VR ZONE

457254

W8 professional

459583

WAŻNE JAK ŻYJESZ, WAŻNE CO PIJESZ

459690

Welle

460089

WEST kaﬀee

459758

WHEY GRAND

459823

Wiemy, co jemy! DOMOWA KUCHNIA
KRESOWA

459912

WING by VTS

457565

WIROMET

459819

wmediawzięci

459410

WokiWalkie

459211

WOLĘ WOLNOŚĆ.PL RZECZPOSPOLITA
ŚWIADOMYCH OBYWATELI

455640

WOLF Haus

457856

WORK GLOB

459889

Wspomnienie dzieciństwa Produkt
pasteryzowany PROFi Zupa Wiśniowa
z makaronem na ciepło na zimno
Propozycja podania Bez konserwantów
Nie zawiera tłuszczu Bez barwników

458549
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Wspomnienie dzieciństwa Produkt
pasteryzowany PROFi Zupa z Owocami
Leśnymi i makaronem na ciepło na zimno
Propozycja podania Bez konserwantów
Nie zawiera tłuszczu Bez barwników
WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND
CUD MIÓD nerkowiec w miodzie kukurydza
miodowa UWAGA!!! NIEBIAŃSKA SŁODYCZ
WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND
KOKO LOKO kokos w czekoladzie nerkowiec
w kokosie UWAGA!!! STREFA EGZOTYCZEJ
ROZKOSZY
WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND
O!ŻESZ SEZAM arachid w miodzie i sezamie
UWAGA!!! FRAJDA Z CHRUPANIA

1

2

458548

458396

458397

458395

Nr 20 (1115) 2016
2

Yaliluo

459297

yestersen VINTAGE CABINET

459947

YONELLE BIOFUSION

459743

You-niverse

460021

zapiszsie.com

459516

Zdrowe!

459027

ZEC SERVICE

459712

ZEC SERVICE

459713

ZŁ Gwarancja niższej ceny

459116

ŻEGLARSKIE

458893

ŻEGLARZ

458892

ŻÓŁTY BOLEC

460185

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy
(w przypadku znaków graﬁcznych ozn. CFE oraz klasy elementów graﬁcznych znaku), klasy towarowe.
764128
1076859
1113763
1195002
1203998
1304708
1304748
1304752
1304754
1304811
1304844
1304870
1304947
1304949
1305024
1305043
1305059
1305060
1305064

bonlex
CFE: 27.05.01
Conheal.
artpole
CFE: 06.19.01
ROSHEN CANDY
CFE: 08.01.19, 19.03.24, 25.07.01,
28.05.00, 29.01.14
otticanet.com
CFE: 16.03.13, 27.03.15, 29.01.12
MOL XXL DIESEL
CFE: 26.03.01, 29.01.13
RELLECIGA
CFE: 27.05.01, 29.01.01
GARDENTEC
CFE: 05.03.14, 26.11.12, 27.05.08
Sunshine Fortune
CFE: 26.11.12, 28.03.00
MILNAneurax
CFE: 27.05.02, 29.01.12
Net Universe
CFE: 01.15.11, 07.01.24
Viteo
Thermalking panel radiator.
CFE: 26.15.01, 29.01.13
Didi Soguk ay
FLEXIMOUNTS
CFE: 24.15.21, 25.01.13, 27.05.01
MOVAX
CFE: 02.09.04, 27.03.01, 29.01.12
Homaxi
CFE: 27.05.01
bissell
CFE: 27.05.01
COLONBO.
CFE: 27.05.01

17, 19
5

1305217
1305451
1305511

19

1305612

30

1305615
1305683

9, 25
4, 37, 40

1305769

18, 25

1305816

7

1305818
1305865

8
1305868
5
1305917
3, 35
5, 10
1306237
11
32

1306248
1306250

20
9
9
25
11

1306289
1306338
1306659
1306852
1306853
1306878
1307002

DRIVE PILOT
NO SLEEP
NRG
CFE: 26.11.08, 27.05.17
iNOTEC
CFE: 27.05.01, 29.01.12
Menu Fracheur
CFE: 26.04.02, 29.01.15
ConnectingChemistry
CFE: 27.05.01, 29.01.12

9
30, 32, 33
3, 12, 17
28, 41
29, 30, 31
1, 2, 3, 4, 37, 39,
40, 42, 45

bodor
CFE: 27.05.01, 28.03.00
7
FREEZA
CFE: 01.15.17, 27.05.14, 29.01.12
11
CFE: 05.05.01
5, 30, 35
greenodor sulfur-free
CFE: 05.03.11, 29.01.12
1, 4
ROSHEN BIM BOM ROSHEN BIM BOM
CFE: 19.03.24, 26.04.01, 26.11.03, 27.05.01
30
Alitkane
CFE: 05.03.15, 05.07.02,
29, 30, 31
28.01.00, 29.01.13
POWERSELECT
CFE: 15.09.01, 27.03.15, 29.01.12
7, 9
CFE: 26.13.25
11
HLA
CFE: 27.05.01, 28.03.00
24, 37, 45
Z.
7, 11, 12
RONG NUO
CFE: 28.03.00
1
InspirAIR
11
GENESIS
7
GENESIS
9
LONE STAR
25, 30, 43
INTIMED
5, 10

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1305683,

1305865,

1306338

2

1305683

3

1304844,

1305511,

1305683

4

1304708,

1305683,

1305865

5

1076859,

1304811,

1304870,

1305818,

1307002

7

1304752,

1305769,

1306237,

1306289,

1306852

8

1304754

9

1203998,

1305043,

1305059,

1305217,

1306237,

1306853

10

1304870,

1307002

11

1304947,

1305064,

1305816,

1306248,

1306289,

1306659

12

1305511,

1306289

17

764128,

1305511

18

1304748

19

764128,

20

1305024

24

1306250

25

1203998,

1305060,

1306878

28

1305612

29

1305615,

1305917

30

1195002,

1305451,

1305615,

1305818,

1305868,

1305917,

31

1305615,

1305917

32

1304949,

1305451

33

1305451

35

1304844,

1305818

37

1304708,

1305683,

39

1305683

40

1304708,

41

1305612

42

1305683

43

1306878

45

1305683,

1113763

1304748,

1305683

1306250

1306250

1306878

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graﬁcznych ozn. CFE oraz klasy elementów graﬁcznych znaku),
datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe.
(aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego)
624336
889165
959653
1161606
1161607
1192662
1198107
1235761
1257984
1281790
1307114
1307195
1307199

VA ALBERTONI (2016 04 20)
CFE: 26.04.02, 27.05.01
11
Multi-Power (2016 05 27)
3, 21
DEAVIT (2016 05 30)
5
IVERIULI (2016 05 23)
CFE: 25.01.25, 26.04.16, 29.01.13
33
Adati. (2016 05 23)
CFE: 28.05.00, 28.19.00
33
FISSMAN (2016 04 26)
8, 35
OSCAR (2014 02 12)
9, 37, 42
HRMAK (2016 08 17)
CFE: 26.04.18, 27.05.22, 29.01.13
7
Podbike (2016 04 20)
12
Wooden House Century (2016 06 02)
CFE: 26.03.04, 28.03.00
30
BEZATHREN (2016 07 04)
1, 2
Let’s be remarkable.
35, 41
(2016 05 27, 2016 02 25)
TEKNOS AQUAPRIMER
2
(2016 05 20, 2016 05 17)

1307208
1307224
1307238
1307239
1307400
1307528
1307719
1307962
1307971
1308066
1308075
1308078
1308236
1308300

ABUSAFE (2016 05 12, 2015 11 12)
TRIBIF PROBIOTIC
(2016 05 05, 2016 04 21)
SPORT IS WHAT YOU MAKE OF
IT (2016 06 15, 2015 12 17)
CAMBON (2016 06 15, 2015 12 17)
OSMIA (2016 06 02)
SUPERCV (2016 06 17, 2016 04 14)
REXSOL (2016 06 28)
HAIR RITUEL BY SISLEY
(2016 05 31, 2016 01 29)
BaFix (2016 06 17)
GENESIS (2016 05 02, 2015 11 05)
CFE: 03.07.17, 24.01.15
VKWEIKU (2016 05 25)
PHYTODENSIA (2016 05 26)
MITRON (2016 06 03, 2016 06 02)
TELDIPIN (2016 05 06, 2015 11 10)

5
5
3
3
31, 42, 44
9, 35
3, 5
3
6, 19
25
25
3, 5
9, 42
5

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1307114

2

1307114,

1307199

3

889165,

1307238,

1307239,

1307719,

1307962,

1308078

5

959653,

1307208,

1307224,

1307719,

1308078,

1308300

6

1307971

7

1235761

8

1192662

9

1198107,

1307528,

1308236

11

624336

12

1257984

19

1307971

21

889165

25

1308066,

30

1281790

1308075

31

1307400

33

1161606,

1161607

35

1192662,

1307195,

1307528

37

1198107

41

1307195

42

1198107,

1307400,

1308236

44

1307400

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
455466
455467

2016 09 05
2016 09 05

5
5
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