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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów wydanego na podstawie art. 93 oraz  art. 101 ust. 2 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie 
Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych. 

Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w ukła-
dzie 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.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytko-
wych, 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.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowa-
nych w danym numerze w układzie numerowym.

* * *

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, zastrzeże-

nia 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.
Informuje się, że kopie opisu zgłoszeniowego wynalazku lub wzoru użytkowego można zamawiać w Urzędzie 

Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia. Celowe jest podanie innych da-
nych 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. 10 w godz. 8–16

Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579 01 07, (22) 579 01 13, (22) 579 02 24.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 924/2017



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Wynalazki i Wzory użytkowe

Warszawa, dnia 31 lipca 2017 r. Nr 16

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  URZĘDZIE  PATENTOWYM  
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) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(31) – numer zgłoszenia priorytetowego
(32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
(57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
(61) – nr zgłoszenia głównego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba  

oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
(72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
(96) – data i numer zgłoszenia europejskiego
(97) – data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące  
literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

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

*) nie podaje się kodu PL



I.  WYNALAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE  POTRZEBY  LUDZKIE

A1 (21) 415855 (22) 2016 01 19

(51) A01C 7/08 (2006.01)

 A01C 7/12 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, 
Poznań

(72) BĄKIEWICZ PAWEŁ; RUTKOWSKI JANUSZ;  
SPADŁO MIKOŁAJ; SZCZEPANIAK JAN; SZULC TOMASZ; 
NUNO VICENTE; WOŹNIAK PAWEŁ

(54) Urządzenie do dokładnego wysiewu nasion różnych 
gatunków roślin, zwłaszcza roślin ozdobnych 
i trawiastych

(57) Urządzenie do dokładnego wysiewu nasion różnych gatun-
ków roślin, zwłaszcza roślin ozdobnych, zawiera ramę wyposażo-
ną w przednie koła skrętne z dyszlem i napędzane tylne koła oraz 
co najmniej dwie sekcje wysiewające, przy czym każda sekcja wy-
siewająca zawiera co najmniej dwa zbiorniki nasion roślin ozdob-
nych, wyposażone jest w kółka wysiewające, pod którym znajduje 
się rynna zbiorcza, rynna zbiorcza połączona jest poprzez przewód 
nasienny z redlicą stopkową, wyposażoną w układ do indywidual-
nego docisku redlicy stopkowej w sekcji wysiewającej oraz układ 
do centralnego docisku wszystkich redlic stopkowych. W ramie 
zamontowane są: układ sterowania ze sterownikiem mikroproce-
sorowym, monitor LCD z ekranem z układem dotykowym, ante-
na GPS połączona z odbiornikiem GPS, akumulator prądu stałego 
do zasilania układu sterowania oraz do zasilania silników krokowych 
oraz akumulator prądu stałego do zasilania napędu tylnych kół, 
jak również przenośne urządzenie peryferyjne dla uruchomienia, 
diagnozowania i serwisowania. W urządzeniu każdy silnik krokowy 
połączony jest poprzez regulator prędkości obrotowej silnika kro-
kowego z zasilaczem silników krokowych tej samej sekcji wysiewa-
jącej, równocześnie wejścia sterujące każdego regulatora prędko-
ści silników krokowych w sekcjach wysiewających są połączone 
z wyjściami sterującymi, odpowiadającymi tym silnikom krokowym 
w układzie sterowania (7), natomiast zasilacze silników krokowych 
z każdej sekcji wysiewającej połączone są z akumulatorem (9) prądu 
stałego, równocześnie wejście sterujące zasilaczy silników kroko-
wych każdej z sekcji wysiewającej są połączone z wyjściami sterują-
cymi, odpowiadającymi tym zasilaczom w układzie sterowania (7), 
ponadto odbiornik GPS połączony jest z układem sterowania (7), 
natomiast z tylnymi kołami połączony jest poprzez przekładnię 
elektryczny silnik (12), połączony poprzez regulator prędkości ob-
rotowej z akumulatorem (14) prądu stałego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415884 (22) 2016 01 22

(51) A01C 15/14 (2006.01)

 A01C 15/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PAWŁOWSKI WOJCIECH; JEDLIŃSKI ŁUKASZ MARCIN

(54) Winda załadowcza do rozsiewacza
(57) Winda załadowcza do rozsiewacza, posiadająca silnik (8) 
połączony poprzez bęben z liną (5) przechodzącą przez krążek, 
charakteryzująca się tym, że część (1) nośna rozsiewacza zamoco-
wana jest do konstrukcji (11) nośnej windy załadowczej, do której 
zamocowana jest co najmniej jedna prowadnica (2), do której za-
mocowana jest platforma (3), zaś do platformy (3) zamocowany 
jest pierwszy koniec liny (5), która przełożona jest przez krążek, zaś 
jej drugi koniec połączony jest z bębnem zamocowanym do wału 
silnika (8).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 415825 (22) 2016 01 18

(51) A01G 23/06 (2006.01)

 A01G 23/02 (2006.01)

 A01B 33/06 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, 
Poznań; UNIWERSYTET ROLNICZY 
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, Kraków; 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROMAR 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
W POZNANIU, Poznań

(72) SZCZEPANIAK JAN; FRĄCKOWIAK PAWEŁ;  
ADAMCZYK FLORIAN; JANKOWIAK STANISŁAW; 
WĄCHALSKI GRZEGORZ; TYLEK PAWEŁ;  
WALCZYK JÓZEF; JULISZEWSKI TADEUSZ; 
KWAŚNIEWSKI DARIUSZ; FAJFER JÓZEF

(54) Maszyna do rozdrabniania karp korzeniowych 
wierzby oraz krzewów i młodych drzew

(57) Maszyna do rozdrabniania karp korzeniowych wierzby oraz 
krzewów i młodych drzew, zbudowana jest z ramy, którą stanowią 
blachownice, które tworzą komory przekładni napędowych oraz 
komorę przekładni głównej, a komora przekładni napędowych jest 
zakończona przymocowanymi na stałe gniazdami będącymi ele-
mentami, w których osadzone są tuleje łożyskowe. Maszyna cha-
rakteryzuje się tym, że w tulejach łożyskowych (20) osadzone są ob-
rotowo głowice rozdrabniające (11), rozmieszczone równolegle 
względem siebie i pracujące w płaszczyźnie pionowej, jednocze-
śnie połączone są z wyjściami przekładni napędowych, natomiast 
wejścia przekładni napędowych połączone są z wyjściem przekład-
ni głównej (13), a wał wejściowy (35) przekładni głównej (13) połą-
czony jest z wałem odbioru mocy ciągnika, do ramy (1) przegubo-
wo zamocowany jest wał doprawiający (23). W maszynie elementy 
ruchome i nieruchome wykazują dużą odporność na uszkodzenia 
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mechaniczne i przeciążenia wywołane nieregularnością składu roz-
drabnianego materiału. Dzięki zaopatrzeniu krawędzi roboczych 
noży rozdrabniających i zagłębiających w utwardzane krawędzie 
robocze zwiększa się ich trwałość. Opracowano maszynę o pro-
stej konstrukcji, która pozwala na pełne rozdrobnienie gleby wraz 
ze znajdującymi się w niej karpami korzeniowymi i korzeniami, 
co umożliwia późniejszą normalną uprawę plantacji przy wyko-
rzystaniu klasycznych maszyn i narzędzi uprawowych na przykład 
pługów. Obrotowe głowice rozdrabniające (11) są wyposażone 
w wirniki w postaci walcowego cylindra pracującego w płaszczyź-
nie pionowej, które posiadają na obwodzie osadzone symetrycznie 
promieniowe ramiona ułożone względem siebie w co najmniej 
dwóch poziomych rzędach usytuowanych równolegle do siebie, 
zakończone uchwytami nożowymi (15) z przykręcanymi nożami 
rozdrabniającymi (16), a końce obrotowych głowic rozdrabniają-
cych (11) posiadają kształtowe części zagłębiające (18) z ustawiony-
mi pod odpowiednim kątem natarcia nożami załębiającymi (19).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 415913 (22) 2016 01 26

(51) A01N 31/02 (2006.01)

 A01N 59/26 (2006.01)

 A01N 57/00 (2006.01)

 A01N 37/02 (2006.01)

 A01P 1/00 (2006.01)

(71) BARYGA ANDRZEJ, Łódź
(72) BARYGA ANDRZEJ

(54) Sposób wytwarzania środka dezynfekującego  
oraz środek dezynfekujący

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania środka 
dezynfekującego charakteryzujący się tym, że stopniowo dozuje 
się kwas octowy 80-100%, przy ciągłym mieszaniu 10-30 części wa-
gowych do 33-58 części wagowych wodnego roztworu nadtlenku 
wodoru 60% oraz 0,005-2 części wagowych 80% kwasu fosforo-
wego jako katalizatora i inhibitora korozji i 0,1-1,5 części wago-
wych związków fosfoniowych o działaniu stabilizującym a także 
0,005-2 części wagowych kwasu organicznego rozpuszczonego 
w wodzie demineralizowanej, oraz dodaje się wodę uzupełniając 
do 100 części wagowych, po czym otrzymaną kompozycję, po do-
daniu wszystkich składników poddaje się jeszcze procesowi mie-
szania przez 10 minut i pozostawia się w temperaturze otoczenia 
na okres około 12 godzin. Zgłoszenie obejmuje również środek de-
zynfekujący wytworzony tym sposobem.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415887 (22) 2016 01 22

(51) A01N 65/08 (2009.01)

 A01N 25/34 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa

(72) GRZYWA-NIKSIŃSKA IRENA; LEGOCKA IZABELLA; 
MACHAŁOWSKA MAŁGORZATA;  
KOWIECZNIKOW ALICJA

(54) Biodegradowalna folia z surowca naturalnego 
o właściwościach biobójczych 
i sposób jej wytwarzania

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest biodegradowalna folia z su-
rowca naturalnego o właściwościach biobójczych, zawierająca 
odwodnioną zhomogenizowaną kapustę lub odwodnioną mie-
szaninę wytłoków kapusty i soku kapusty, zwłaszcza jego skład-
ników aktywnych biologicznie, oraz jeden lub więcej modyfikator 
wybrany z grupy: alkohole polihydroksylowe, białka, polisacharydy, 
kwasy organiczne, glinokrzemiany. Zgłoszenie obejmuje również 
sposób wytwarzania biodegradowalnej folii o właściwościach bio-
bójczych. Folia może służyć do wyrobu opakowań do produktów 
spożywczych.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 415811 (22) 2016 01 18

(51) A21D 13/08 (2006.01)

 A21D 2/36 (2006.01)

 A21D 8/00 (2006.01)

 A23L 29/231 (2016.01)

 A23L 33/22 (2016.01)

 A23G 1/54 (2006.01)

(71) ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(72) NICIA WOJCIECH

(54) Ciastka z błonnikiem oraz sposób wytwarzania 
ciastek z błonnikiem

(57) Sposób wytwarzania ciastek z błonnikiem, przedstawio-
ny na rysunku, w którym to sposobie wytwarza się w ustalonych 
proporcjach masę na ciastka z margaryny, cukru, jaj, wody, kakao, 
amoniaku, sody i mąki, formuje się masę do kształtu ciastek i piecze 
się uformowaną masę, po czym schładza się wypieczone ciastka 
i pakuje się ciastka w opakowania zbiorcze, polega na tym, że masę 
na ciastka przygotowuje się w procesie, w którym ubija się mar-
garynę, cukier i jaja, następnie do uzyskanej mieszanki wprowadza 
się wodę, kakao, amoniak, sodę oraz sproszkowaną skórkę z jabłek 
i miesza się wszystkie składniki, a następnie do masy wprowadza się 
mąkę i miesza się masę do uzyskania jednolitej konsystencji, przy 
czym na każde 100 części wagowych mąki do masy wprowadza się 
od 2,5 do 4,0 części wagowych sproszkowanej skórki z jabłek, przy 
czym ciasto piecze się w temperaturze w zakresie od 170 do 180°C 
przez czas wynoszący od 5 do 7 minut. Ciastka z błonnikiem zawie-
rające w składzie surowej masy przed wypieczeniem: margarynę, 
cukier, jaja, mąkę, wodę, amoniak, sodę oczyszczoną oraz kakao 
i sproszkowaną skórkę z jabłek, charakteryzują się tym, że surowa 
masa na każde 100 części wagowych mąki zawiera 3,2 części wa-
gowych sproszkowanej skórki z jabłek.

(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 415956 (22) 2016 01 28

(51) A23D 9/02 (2006.01)

(71) ELSTAR FATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Pole

(72) WITYK WOJCIECH; BOSACKI TOMASZ

(54) Sposób wytwarzania substytutu masła 
klarowanego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania substytu-
tu masła klarowanego polegający na transportowaniu rafinowane-
go oleju i tłuszczy, które wtłacza się do zbiorników magazynowych 
po czym poddaje procesowi krystalizacji. Sposób charakteryzuje 
się tym, że rafinowane oleje i tłuszcze egzotyczne transportuje 
i wtłacza się w atmosferze azotu do zbiorników magazynowych 
w temperaturze od 20 do 59°C i ciśnieniu od 1 do 5 bar z jednocze-
snym wtryskiem i rozproszeniem gazowego azotu o jakości spo-
żywczej i przechowuje w temperaturze od 20°C do 59°C w czasie 
do 7 dni w zbiornikach z poduszką azotową.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415932 (22) 2016 01 27

(51) A23G 3/36 (2006.01)

 A23G 1/32 (2006.01)

 A23G 3/54 (2006.01)

 A23G 1/54 (2006.01)

(71) ROLA-PODCZASKI ŁUKASZ ROMAN, Warszawa
(72) ROLA-PODCZASKI  ŁUKASZ ROMAN

(54) Kulki, baton sezamkowy w czekoladzie 
lub bez oraz ich analog

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest baton zawierający: kruszone se-
zamki 20% (ziarno sezamowe 49% syrop glukozowy, cukier) sezam 
prażony 17%, syrop glukozowy, substancje utrzymujące wilgoć: sor-
bitole, glicerol. meltodekstryna, emulgator lecytyny (z soi) aromat, 
charakteryzujący się tym, że zawiera pokruszone sezamki. W skład 
batona wchodzą: czekolada 39% (cukier, tłuszcz kakaowy, miazga 
kakaowa, emulgatory: lecytyny E476. aromat) kruszone sezamki 
20% (ziarno sezamowe 49% syrop glukozowy, cukier) sezam prażo-
ny 17%, syrop glukozowy, substancje utrzymujące wilgoć: sorbitole, 
glicerol. meltodekstryna, emulgator lecytyny (z soi) aromat.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415944 (22) 2016 01 28

(51) A23L 2/39 (2006.01)

 A23L 2/52 (2006.01)

 A61K 36/02 (2006.01)

 A61K 36/06 (2006.01)

 A61K 36/18 (2006.01)

 A61K 38/39 (2006.01)

(71) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe
(72) PIASECKI WOJCIECH

(54) Sposób wytwarzania wzbogaconej mieszanki 
ziołowej oraz wzbogacona mieszanka ziołowa 
wytworzona tym sposobem

(57) Sposób wytwarzania wzbogaconej mieszanki ziołowej, 
w którym mieszankę sypkich surowców ziołowych rozdrabnia się, 
miesza, suszy, pasteryzuje, sortuje i pakuje, polega na tym, że: mie-
szankę sypkich surowców ziołowych oczyszcza się z zanieczysz-
czeń stałych w dwukomorowym tunelu pneumatycznym (130), 
a następnie rozdrabnia się mieszankę na frakcję o mniejszym 
uziarnieniu, po czym frakcję o mniejszym uziarnieniu wzbogaca 
się poprzez oprysk ciekłym roztworem zawierającym co najmniej 
jedną substancję odżywczą wybraną z grupy składającej się z: alg 
słodkowodnych (Chlorella), czerwonych drożdży z ryżu, mleczanu 
wapnia oraz kolagenu, po czym suszy się wzbogaconą mieszankę 

za pomocą promieniowania mikrofalowego, a następnie wysuszo-
ną mieszankę pasteryzuje się za pomocą promieniowania mikro-
falowego, i odstawia się mieszankę ziołową na czas od 65 do 75 
godzin.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 415839 (22) 2016 01 18

(51) A23L 2/50 (2006.01)

 A23L 3/28 (2006.01)

 B01J 19/12 (2006.01)

 B01J 19/18 (2006.01)

 A61L 2/10 (2006.01)

(71) B&P ENGINIEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Przeworsk

(72) BAUER PETER; KOCAJ MARCIN

(54) Reaktor i sposób dezynfekcji soków 
lub/i koncentratów owocowych promieniami UV

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest reaktor i sposób dezynfek-
cji soków lub/i koncentratów owocowych promieniami UV, przy 
czym taki reaktor pracuje w układzie w linii do produkcji soków 
lub/i koncentratów. Reaktor do dezynfekcji soków lub/i koncentra-
tów owocowych promieniami UV posiada cylindryczną obudowę 
z przegrodami w postaci półsit i stożkową komorę wejścia, z króć-
cami wlotowymi i wylotowymi czynnika chłodzącego oraz soku 
lub/i koncentratu, płytę sitową i płytę przyłączeniową z zamonto-
wanymi lampami UV w rurowych obudowach, charakteryzuje tym, 
że lampy UV z rurowymi obudowami (11), które osadzone są w ru-
rach (9) kwarcowych i tworzą komory szczelinowe przepływu la-
minarnego, cienkiego strumienia filmu soku lub/i koncentratu, po-
nadto w stożkowej komorze (2) wejścia obudowy (5) o lustrzanej 
wewnętrznej powierzchni (6) osadzony jest dyfuzor (3) tworząco 
rozprowadzający strumień soku lub/i koncentratu, który ma kształt 
obrotowej spirali ukształtowanej w stożek, na którym nasadzone 
są kierownice (19). Sposób dezynfekcji soków lub/i koncentra-
tów owocowych promieniami UV charakteryzuje się, tym że sok 
lub/i koncentrat owocowy wtłaczany jest laminarnym strumieniem 
do stożkowej komory (2) reaktora i przez dyfuzor (3) rozprowadza-
ny jest w postaci strumienia soku lub/i koncentratu do komór (17) 
szczelinowych i przepływając laminarnie w postaci cienkiego stru-
mienia filmu poddawany jest dezynfekcji poprzez naświetlane pro-
mieniami z lampy UV, gdzie promienie UV wzajemnie się pomiędzy 
poszczególnymi komorami szczelinowymi poprzez sok lub/i kon-
centrat przenikają, ponadto promienie UV odbijają się od lustrzanej 
wewnętrznej powierzchni (6) reaktora i nakładają się wzajemnie,  
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naświetlają dodatkowo sok lub/i koncentrat powodując jego 
wzmocnioną dezynfekcję bakteriologiczną.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 415941 (22) 2016 01 28

(51) A45F 3/04 (2006.01)

 A45C 15/00 (2006.01)

(71) CONTROLSAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(72) BIKIEWICZ JAROSŁAW

(54) Wielofunkcyjny plecak
(57) Wielofunkcyjny plecak spełniający funkcje, plecaka tury-
stycznego, miejskiego, kamizelki ochronnej, nosidełka dla małych 
dzieci oraz gorsetu ortopedycznego przeznaczony jest zwłaszcza 
dla ludności cywilnej oraz służb mundurowych, służb specjalnych, 
jednostek antyterrorystycznych i innych użytkowników. Wielo-
funkcyjny plecak może być w postaci plecaka z kapturem, kami-
zelki ochronnej, nosidełka, gorsetu ortopedycznego i posiada dwie 
części zewnętrzną komorę A i tylną komorę B połączone rozłącznie 
na obwodzie, tworząc wielofunkcyjny plecak o obrysie konstruk-
cyjnym, w którym komory A i B łączone są rozłącznie pasami po-
ziomymi z elastycznego materiału, oraz posiada kaptur (2) z poszy-
ciem, chowany w kołnierzu pasa barkowo - ramieniowego (17) albo 
mocowany rozłącznie (7), przy czym pas barkowo - ramieniowy (17) 
zapinany jest z przodu sylwetki regulowanymi pasami (6) i zapię-
ciami z elementami rozłącznymi, oraz posiada pasek barkowy z za-
pięciem opasujący sylwetkę, przy czym przeniesienie komory A  
na przód sylwetki oraz zapięcie jej na drugim boku ruchomymi po-
ziomymi pasami z materiału elastycznego zakończonego pasem 
samosczepnym tworzy plecak z komorą bagażową z przodu i/lub 
kamizelkę ochronną, z nosidełkiem dla dziecka, w którym element 
osłony podbrzusza jest częścią powierzchni A i stanowi siedzisko, 
ewentualnie gorset ortopedyczny, przy czym wielofunkcyjny ple-
cak posiada dodatkowe kieszenie.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 415819 (22) 2016 01 18

(51) A47C 17/04 (2006.01)

 A47C 17/20 (2006.01)

(71) HJORT KNUDSEN HJORT KNUDSEN POLEN SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysoczka

(72) KNUDSEN KLAUS HJORT, DK; JAWORSKI MACIEJ

(54) Mechanizm dla mebli do siedzenia i do leżenia
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest przedstawiony na rysunku me-
chanizm, który charakteryzuje się tym, że do boków ramy służącej 
do mocowania wyściółki siedziska, z jednej strony przytwierdzo-
ne są trwale wsporniki w kształcie litery „U” połączone na jednym 
końcu przegubowo z ramieniem wzdłużnym, a na drugim końcu 
obrotowo poprzez łącznik z ramieniem w postaci zbliżonej kształ-
tem do litery „C”, przy czym ramię w postaci zbliżonej kształtem 
do litery „C” połączone jest obrotowo za pomocą łącznika dolne-
go także z łącznikiem szerokim, które połączone jest obrotowo 
z cięgłem poprzecznym, które na jednym ze swych końców łączy 
się wahliwie z ramą przy pomocy łącznika, a w pobliżu drugiego 
końca cięgło poprzeczne połączone jest z ramieniem w kształcie 
odwróconej litery „L”, którego drugi koniec połączony jest z ramą, 
a na zgięciu ramię to połączone jest łącznikiem z listwą, do której 
zamocowane są dwa łączniki, z których jeden łączy ją z napędem, 
a drugi poprzez kolejny łącznik z wzdłużnym cięgłem i które łączy 
się z sierpowatym ramieniem, a które to ramię przytwierdzone jest 
do ramy oraz połączone przy pomocy cięgiełka poprzez łączniki 
do listwy, do której mocowana jest wyściółka tapicerska, a jedno-
cześnie koniec sierpowatego ramienia połączony jest obrotowo 
z końcem wzdłużnego cięgła.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415999 (22) 2016 01 30

(51) A47F 1/12 (2006.01)

 A47F 3/06 (2006.01)

 A47F 7/28 (2006.01)

(71) WÓJCIK TOMASZ, Puchaczów
(72) WÓJCIK TOMASZ

(54) Zabudowa półki szafki lub podobnych
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zabudowa, która zawiera 
podstawę (1) w postaci płyty osadzonej na półce szafki. Podsta-
wa (1) posiada płaską górną powierzchnię a do tej podstawy (1) 
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zamocowana jest co najmniej jedna prowadnica (2) z usytuowa-
ną przestrzennie krawędzią prowadzącą (3) o kształcie otworu 
fasolkowego. Do podstawy (1) jest też zamocowana prostopadle 
przegroda (4) usytuowana wzdłuż osi symetrii krawędzi prowadzą-
cej (3). Prowadnicę (2) tworzą w częściach bocznych, dwie równo-
legle usytuowane względem siebie ściany (5) zamocowane prosto-
padle do podstawy (1) a w części przedniej (6) i w części tylnej (7), 
wstawki (8) z łukowym wybraniem (9) zamocowane swymi końca-
mi do jednej i drugiej ściany (5). Przy zastosowaniu dwóch prowad-
nic (2), druga z nich, zamocowana wyżej, posiada wstawkę (8) tylko 
w części tylnej. Na górnych krawędziach ścian (5) zamocowana jest 
pokrywa.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415954 (22) 2016 01 28

(51) A47F 5/10 (2006.01)

 G09F 1/06 (2006.01)

 B65D 5/32 (2006.01)

(71) CHRONOWSKI JAKUB CLMEDIA, Warszawa
(72) CHRONOWSKI JAKUB

(54) Składany modułowy regał ekspozycyjny
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest składany modułowy regał eks-
pozycyjny, przeznaczony zwłaszcza do prezentacji oraz ekspozycji 
towarów. Składany modułowy regał ekspozycyjny (1), w którym 
moduł (2) składanego regału ekspozycyjnego (1) zawiera ścian-
kę tylną, ścianki boczne (4) i półkę dolną (6) posiadającą krawędź 
przednią, krawędź tylną i krawędzie boczne, charakteryzuje się 
tym, że ścianka tylna ma zasadniczo kształt prostokąta i jest po-
łączona w dolnej części przegubowo z krawędzią tylną półki 
dolnej (6), a ścianki boczne (4) mają zasadniczo kształt czworoką-
ta i połączone są w dolnej części z krawędziami bocznymi półki 
dolnej (6), przy czym oś obrotu ścianki tylnej znajduje się na innej 
wysokości względem górnej powierzchni półki dolnej (6) niż osie 
obrotu ścianek bocznych (4) znajdujących się na tym samym po-
ziomie względem górnej powierzchni półki dolnej (6).

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 415878 (22) 2016 01 21

(51) A47G 33/12 (2006.01)

(71) KAMAI. PL. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Batorska

(72) KIERSKI ANDRZEJ KRZYSZTOF; KIERSKA IZABELA 
MAŁGORZATA

(54) Mechanizm zaciskowy stojaka pod choinkę 
lub jakikolwiek kołek

(57) Mechanizm zaciskowy stojaka pod choinkę charakteryzu-
je się tym, że ma linkę naciągową, która jest nawinięta na ośkę 
zębatki (6), która ustawia odpowiednio zębatkę (5) wobec słupka 
z zębami (2), przy czym zakres działania słupka z zębami (2) wobec 
zębatki (5) jest stale taki sam, niezależnie od średnicy mocowanego 
pnia drzewka (czy jakiegokolwiek kołka), przy czym w grzybku (1) 
słupka z zębami (2) znajduje się blokada przed niekontrolowanym 
otwarciem słupka z zębami (2), natomiast blokada słupka z zęba-
mi (2) znajduje się w kiosku mechanizmu (7), zaś blokada znajduje 

się pod nakładką (3). Przekręcenie grzybkiem (1) słupka z zębami (2) 
o co najmniej jedną czwartą obrotu powoduje otwarcie mechani-
zmu zaciskowego (zwolnienie haków zaciskowych z pnia drzew-
ka/czy jakiegokolwiek kołka).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415840 (22) 2016 01 18

(51) A61B 5/103 (2006.01)

(71) TELECARE SPÓŁKA AKCYJNA, Zawiercie
(72) CHŁOSTA JAROSŁAW; CHŁOSTA ARTUR

(54) System i sposób diagnostyki 
układu kostno-mięśniowego człowieka

(57) System diagnostyki układu kostno-mięśniowego człowieka 
wyposażony w urządzenie rejestrujące, charakteryzuje się tym, 
że Sensor Hipokratesa (SH), umieszczony wewnątrz kamery (K) 
wysyła wiązkę promieni podczerwonych, skierowanych na co naj-
mniej czternaście punktów pomiarowych, umieszczonych na ciele 
pacjenta, następnie odbiera sygnał powrotny, po czym analizując 
go podaje informację o wadach układu kostno-mięśniowego ciała 
pacjenta, ponadto Sensor Hipokratesa (SH) wyposażony jest w mo-
duł pamięci oraz mikrokomputer, przy czym odległość Sensora 
Hipokratesa (SH) od ciała pacjenta wynosi od 80 do 350 cm, ko-
rzystnie 250 cm. Sposób diagnostyki układu kostno-mięśniowego 
człowieka wyposażony w urządzenie rejestrujące, polega na tym, 
że w pierwszym etapie wysyła się z Sensora Hipokratesa (SH) wiąz-
kę promieni podczerwonych, które kieruje się na ciało pacjenta, 
na co najmniej czternaście punktów pomiarowych, korzystnie sta-
wu barkowego lewego (A), stawu barkowego prawego (A’), stawu 
łokciowego lewego (B), stawu łokciowego prawego (B’), stawu nad-
garstkowego lewego (C), stawu nadgarstkowego prawego (C’), krę-
gosłupa szyjnego (D), kręgosłupa piersiowego (E), stawu biodrowe-
go lewego (F), stawu biodrowego prawego (F’), stawu kolanowego 
lewego (G), stawu kolanowego prawego (G’), stawu skokowego 
lewego (H), stawu skokowego prawego (H’), w trzecim poprzez 
Sensor Hipokratesa (SH) analizuje się informację zapisaną w odbitej 
od ciała pacjenta wiązce promieni podczerwonych, w czwartym 
etapie otrzymuje się informację o wadach układu kostno-mięśnio-
wego pacjenta.

(10 zastrzeżeń)
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A1 (21) 419887 (22) 2016 12 20

(51) A61F 2/02 (2006.01)

 A61F 2/30 (2006.01)

 A61F 2/38 (2006.01)

 A61F 2/50 (2006.01)

 A61F 2/64 (2006.01)

 A61F 2/68 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) OLINSKI MICHAŁ; BAGIŃSKI ANTONI; 

MURASZKOWSKI ARTUR; SPERZYŃSKI PRZEMYSŁAW

(54) Mechatroniczny układ adaptacji trajektorii, 
zwłaszcza protezy kolana ludzkiego

(57) Mechatroniczny układ adaptacji trajektorii, zwłaszcza prote-
zy kolana ludzkiego, który jest wyposażony w trzy napędy, gdzie 
pierwszy napęd stanowi napęd liniowy tylny (5), który jednym koń-
cem połączony jest poprzez przegub dolny tylny (6) z kością pisz-
czelową, a drugim końcem poprzez przegub górny tylny (7) z ko-
ścią udową (2), drugi napęd stanowi napęd obrotowy centralny (9), 
który jest połączony z kością piszczelową (2) oraz za pomocą ele-
mentu dolnego przedniego (3) poprzez wspólny przegub przed-
ni (10) z trzecim napędem liniowym przednim (4), który z kolei po-
przez przegub górny przedni (8) połączony jest z kością udową (1), 
przy czym przegub górny tylny (7) jest połączony z przegubem 
przednim (3) łącznikiem (12).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 419888 (22) 2016 12 20

(51) A61F 2/02 (2006.01)

 A61F 2/30 (2006.01)

 A61F 2/38 (2006.01)

 A61F 2/50 (2006.01)

 A61F 2/64 (2006.01)

 A61F 2/68 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) OLINSKI MICHAŁ; HANDKE ARTUR;  

KAZIBRUDZKI JAKUB; KIWAŁA SŁAWOMIR

(54) Mechanizm z dostosowaniem trajektorii  
w czasie rzeczywistym,  
zwłaszcza ortezy kolana ludzkiego

(57) Mechanizm z dostosowaniem trajektorii w czasie rzeczywi-
stym, zwłaszcza ortezy kolana ludzkiego charakteryzuje się tym, 
że jest wyposażony w trzy napędy, gdzie pierwszy napęd stano-
wi napęd obrotowy centralny (12), który jest połączony jednym 
końcem poprzez element dolny napędu obrotowego centralne-
go (7) zakończony przegubem dolnym napędu obrotowego cen-
tralnego (10) z kością piszczelową (2), a drugim końcem poprzez 
element górny napędu obrotowego centralnego (8) zakończony 
przegubem górnym napędu obrotowego centralnego (13) z ko-
ścią udową (1), drugi napęd stanowi napęd obrotowy przedni (15), 
który jest połączony jednym końcem poprzez element górny 
przedni (4) zakończony przegubem górnym przednim (16) z kością 

udową (1), a drugim końcem poprzez element dolny przedni (3) za-
kończony przegubem dolnym przednim (9) z kością piszczelową (2), 
natomiast trzeci napęd obrotowy tylny (11) jest połączony jednym 
końcem poprzez element górny tylny (5) zakończony przegubem 
górnym tylnym (14) z kością udową (1), a drugim końcem poprzez 
element dolny tylny (6) zakończony przegubem dolnym tylnym (17) 
z kością piszczelową (2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 419889 (22) 2016 12 20

(51) A61F 2/02 (2006.01)

 A61F 2/30 (2006.01)

 A61F 2/38 (2006.01)

 A61F 2/50 (2006.01)

 A61F 2/64 (2006.01)

 A61F 2/68 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) OLINSKI MICHAŁ; HANDKE ARTUR; KIWAŁA SŁAWOMIR; 

WUDARCZYK SŁAWOMIR

(54) Mechatroniczny układ do modyfikacji trajektorii, 
zwłaszcza protezy kolana

(57) Mechatroniczny układ do modyfikacji trajektorii, zwłasz-
cza protezy kolanowej charakteryzuje się tym, że jest wyposażo-
ny w trzy napędy, gdzie pierwszy napęd stanowi napęd liniowy 
centralny (5), który zamocowany jest przegubem górnym napędu 
liniowego (11) do kości udowej (1), a przegubem dolnym napędu 
centralnego (10) do kości piszczelowej (2), drugi napęd stanowi 
napęd przedni (4), który jest zamocowany przegubem górnym 
przednim (7) do kości udowej (1) i przegubem dolnym przednim (9) 
do kości piszczelowej (2) oraz trzeci napęd, który stanowi napęd 
skrzyżowany (3), który jest zamocowany przegubem górnym tyl-
nym (6) do kości udowej (1) i przegubem dolnym tylnym (8) do ko-
ści piszczelowej (2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415849 (22) 2016 01 22

(51) A61F 5/58 (2006.01)

(71) INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(72) KURKOWSKI KRZYSZTOF; KURKOWSKI ZDZISŁAW 
MAREK; OZIRSKI KAMIL; PARTYKA JAKUB
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(54) Stymulator artykulacji
(57) Stymulator artykulacji składający się z mobilnego modułu 
terapeutycznego, zawierającego urządzenie sterujące z preinsta-
lowanymi na nim aplikacjami terapeutycznymi i moduł komuni-
kacyjny mobilnego modułu terapeutycznego oraz sensorycznej 
przystawki rehabilitacyjnej w postaci słuchawek powietrznych, 
dwóch słuchawek na przewodnictwo kostne, wzmacniacza, mo-
dułu zasilającego, modułu komunikacyjnego sensorycznej przy-
stawki rehabilitacyjnej oraz mikrofonu, przy czym mobilny moduł 
terapeutyczny i sensoryczna przystawka rehabilitacyjna są zinte-
growane z serwerem systemu zarządzania terapią, a z nim łączą się 
terminale systemu do zarządzania terapią, charakteryzuje się tym, 
że mobilny moduł terapeutyczny łączy się bezprzewodowo z sen-
soryczną przystawką rehabilitacyjną w postaci zintegrowanych 
z mikrofonem (13) i kamerą (11) słuchawek powietrznych (3), na pa-
łąku (4)), w których umieszcza się czujnik natężenia dźwięku (5), 
czujnik natężenia światła (6) i czujnik temperatury (7) oraz dwie 
słuchawki na przewodnictwo kostne (8), a z pałąkiem (4) jest po-
łączona co najmniej jedna sensoryczna płytka wewnątrzustna (15), 
zawierająca co najmniej jeden sensor dotykowy.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 415968 (22) 2016 01 29

(51) A61G 15/10 (2006.01)

(71) MEDI KOLL SPRZĘT MEDYCZNY ROBERT SEREDA, 
SULAIMAN KRAIZ SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(72) KRAIZ SULAIMAN; SEREDA ROBERT

(54) Pokrowiec na fotel dentystyczny
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest pokrowiec na fotel dentystycz-
ny, przeznaczony do wielokrotnego stosowania. Pokrowiec na fotel 
dentystyczny, wykonany z elastycznego materiału, charakteryzuje 
się tym, że ma postać arkusza (1) materiału o zarysie zbliżonym 
do prostokąta, który przylega do górnej powierzchni siedzenia (2) 
i podnóżka (3), przy czym wzdłużne obrzeża (9) arkusza (1) są kąto-
wo zagięte i przylegają do bocznych powierzchni (10) siedzenia (2) 
i podnóżka (3), a od ich spodniej strony są połączone z sobą po-
przecznie za pomocą sprężystych, mocujących taśm, rozmiesz-
czonych w odstępach jedna od drugiej, natomiast końcowe części 
arkusza (1) mają kątowo zagięte wypusty, które przylegają do czo-
łowych powierzchni (16) siedzenia (2) i podnóżka (3) oraz są moco-
wane do nich zaczepowymi paskami.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 415925 (22) 2016 01 27

(51) A61J 17/00 (2006.01)

(71) KWIATKOWSKI ROMAN, Gniewkowo
(72) KWIATKOWSKI  ROMAN

(54) Smoczek dziecięcy
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest smoczek dziecięcy, zaopatrzony 
w osłony części ssawnej zabezpieczające ją przed zabrudzeniem. 
Smoczek dziecięcy złożony jest co najmniej z części ssawnej, osłon 
części ssawnej ułożyskowanych obrotowo w zakresie kąta zbliżo-
nego do kąta 90°, korpusu, nasadki i odznacza się tym, że osło-
ny (2) i (3) zakończone są czopami oraz ułożyskowanymi odpo-
wiednio we wgłębieniach (11) korpusu (4) oraz wgłębieniach (12) 
nasadki (10), przy czym korpus (4) z jednej strony wyposażony jest 
w półkoliste wgłębienie (5) szczelnie zamknięte kopułą (6), tworząc 
wewnątrz kulistą komorę (7), a z drugiej występem (8), na którym 
osadzona jest część ssawna (13) połączona z korpusem (4) w zwartą 
całość nasadką (10).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415874 (22) 2016 01 21

(51) A61K 51/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa
(72) BILEWICZ ALEKSANDER; WALCZAK RAFAŁ; 

MAJKOWSKA-PILIP AGNIESZKA

(54) Sposób otrzymywania diagnostycznej ilości 
radionuklidu 43Sc

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania diagno-
stycznej ilości radionuklidu 43Sc, który polega na tym, że naświe-
tla się deuteronami tarczę wapniową, wzbogaconą w izotop 42Ca, 
w postaci tlenku lub węglanu wapnia, albo tlenku lub węglanu 
wapnia sprasowanego z grafitem w cyklotronie deuteronowym, 
przy czym stosuje się energię deuteronów zawartą w przedziale 
5-18 MeV, a następnie tarczę rozpuszcza się w roztworze kwa-
su solnego i/lub azotowego, i wydziela się 43Sc z tarczy wapnio-
wej znanymi i opisanymi metodami dla wydzielania 44Sc z tarczy 
wapniowej. Korzystnie, rozpuszczoną tarczę, przepuszcza się 
przez kolumnę ze złożem z żywicą i przemywa się 10 ml 10 M HCl, 
a następnie radioizotop 43Sc wyeluowuje się wodą dejonizowaną, 
otrzymując gotowy preparat do znakowania.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415838 (22) 2016 01 19

(51) A61L 15/18 (2006.01)

 A61L 15/44 (2006.01)

 A61L 15/22 (2006.01)

(71) OVER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łask

(72) KRZEŚNIAK MARTA

(54) Sposób wytwarzania opatrunku hydrożelowego 
oraz opatrunek hydrożelowy

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania opatrunku 
hydrożelowego z polimerową matrycą hydrożelową zawierającą 
poli(alkohol winylowy) (PVAL), którym do matrycy hydrożelowej 
wprowadza się substancje aktywne, charakteryzujący się tym, 
że matrycę hydrożelową przygotowuje się w procesie, w którym: 
do wodnego roztworu nanocząstek srebra o średnim rozmiarze 
cząstek od 1 do 100 nm i temperaturze od 80 do 90°C, w ilości 
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do uzyskania stężenia nanocząstek srebra w opatrunku hydro-
żelowym w zakresie od 2,00 do 3,00 mg/kg (ppm) w odniesieniu 
do wszystkich składników opatrunku hydrożelowego, wprowadza 
się PVAL w ilości od 5 do 15% wag. w odniesieniu do wszystkich 
składników opatrunku hydrożelowego i miesza się roztwór przez 
czas od 9 do 12 godzin wytwarzając wodny roztwór nanoczą-
stek srebra w PVAL; następnie obniża się temperaturę wodnego 
roztworu nanocząstek srebra w PVAL do temperatury w zakresie 
od 68 do 72°C, po czym do wodnego roztworu nanocząstek srebra 
w PVAL wprowadza się 14,2% roztwór eozyny w rozpuszczalniku 
stanowiącym mieszaninę gliceryny oraz wody w stosunku wago-
wym wynoszącym 1:5 w ilości do uzyskania stężenia eozyny w opa-
trunku hydrożelowym w zakresie od 1 do 3% wag. w odniesieniu 
do wszystkich składników opatrunku hydrożelowego i miesza się 
uzyskaną kompozycję przez czas od 1 do 2 godzin; następnie obni-
ża się temperaturę uzyskanej kompozycji do temperatury w zakre-
sie od 62 do 67°C, po czym do kompozycji wprowadza się 2,4% roz-
twór alantoiny w rozpuszczalniku stanowiącym mieszaninę glikolu 
propylenowego oraz wody w stosunku wagowym wynoszącym 
1:3 w ilości do uzyskania stężenia alantoiny w opatrunku hydrożelo-
wym w zakresie od 0,1 do 0,3% wag. w odniesieniu do wszystkich 
składników opatrunku hydrożelowego i miesza się kompozycję 
przez czas od 1 do 2 godzin; następnie obniża się temperaturę 
kompozycji do temperatury w zakresie od 58 do 62°C, po czym wpro-
wadza się do kompozycji konserwant w ilości od 0,5 do 1,0% wag. 
w odniesieniu do wszystkich składników opatrunku hydrożelowego, 
stale mieszając kompozycję przez czas od 20 do 40 minut, po czym 
do kompozycji wprowadza się zagęstnik w ilości od 2 do 10% wag. 
w odniesieniu do wszystkich składników opatrunku hydrożelo-
wego stale mieszając kompozycję przez czas od 20 do 40 mi-
nut; i obniża się temperaturę kompozycji do wartości w zakresie 
od 48 do 52°C, po czym wprowadza się do kompozycji 10% roz-
twór wodorotlenku sodu (NaOH) w ilości niezbędnej do uzyskania 
wartości pH kompozycji w zakresie od 5,8 do 7 i miesza się kompo-
zycję przez czas wynoszący od 20 do 40 minut, uzyskując opatru-
nek hydrożelowy. Przedmiotem zgłoszenia jest także uzyskany tym 
sposobem opatrunek hydrożelowy.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 415837 (22) 2016 01 18

(51) A62C 3/02 (2006.01)

 B65G 3/02 (2006.01)

(71) WALO RYSZARD, Olsztyn
(72) WALO RYSZARD

(54) Sposób zapobiegania pożarom hałd i torfowisk
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zapobiegania pożarom 
wszelkiego rodzaju hałd, usypanych z materiałów sypkich przez 
człowieka oraz torfowisk, polegający na umieszczeniu w hałdzie 
lub torfowisku pionowych metalowych rur zaślepionych od dołu, 
otwartych od góry i wystających nad powierzchnie hałdy lub tor-
fowiska, który charakteryzuje się tym, że pionowe rury (2) na po-
wierzchni hałdy lub torfowiska (1) tworzą wierzchołki płaskich figur 
geometrycznych, zwłaszcza trójkątów równobocznych (3) lub kwa-
dratów, gdzie boki (4) trójkąta równobocznego (3) i boki kwadratu 
są o długości od 2 do 10 m, średnica rur (2) wynosi od 50 do 200 mm,  
a długość „L” rur (2) w stosunku do wysokości „h” hałdy lub torfowi-
ska (1) wynosi od 50% do 130%.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415942 (22) 2016 01 28

(51) A62C 13/62 (2006.01)

 A62C 13/64 (2006.01)

(71) KZWM OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(72) TOMIAK GRZEGORZ

(54) Sposób wytwarzania zbiornika gaśnicy proszkowej
(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu wytwarzania zbiornika gaśnicy 
proszkowej składającej się z korpusu zbiornika (1), denka dolne-
go (2) oraz kołnierza (3), który obejmuje następujące etapy: wy-
krawanie krążków na korpus zbiornika (1) i denko dolne (2) ze stali 
niskowęglowej oraz obróbkę skrawaniem kołnierza, następnie głę-
bokie tłoczenie korpusu zbiornika gaśnicy oraz tłoczenie denka, 
później mycie korpusów oraz denka zbiornika gaśnicy, a następnie 
spawanie elementów zbiornika gaśnicy, a na koniec przygotowa-
nie powierzchni zbiorników do malowania i malowanie proszkowe 
charakteryzujący się tym, że korpus zbiornika (1) i denko dolne (2) 
tłoczone są przy użyciu narzędzi w postaci tłoczników, przy czym 
dociskacze tłoczników mają kształt stożka ściętego o średnicy 
wierzchołka równej (dz + Dw)/2 i wysokości około 3% grubości bla-
chy, co odpowiada kątowi około 3 minut, gdzie dz oznacza średnicę 
zewnętrzną dociskacza, a Dw jego średnicę wewnętrzną.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 415971 (22) 2016 01 29

(51) A63B 23/035 (2006.01)

(71) KITOWSKI BOGUSŁAW, Warszawa
(72) KITOWSKI BOGUSŁAW

(54) Wielofunkcyjne, zintegrowane kinematycznie 
urządzenie służące do rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnością rąk, nóg

(57) Zintegrowane kinematycznie wielostanowiskowe urządze-
nie, przedstawione na rysunku, służące do rehabilitacji osób z nie-
pełnosprawnością rąk, nóg.

(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 415833 (22) 2016 01 18

(51) A63B 63/00 (2006.01)

 A63B 63/04 (2006.01)

 A63B 71/02 (2006.01)

 A63B 71/04 (2006.01)

(71) ŻÓŁTOWSKI ROGER INTERPLASTIC, Gdynia
(72) ŻÓŁTOWSKI ROGER; ŻÓŁTOWSKI JAN

(54) Stelaż bramki sportowej
(57) Stelaż bramki charakteryzuje się tym, że przestrzenną kon-
strukcję stanowi rama światła bramki (1) połączona poprzez węzły 
zawiasowe górne (2) i węzły zawiasowe dolne (3) z lewostron-
ną ramą nośnika (4) i prawostronną ramą nośnika (5), złączonych 
ze sobą dolnymi zespołami połączeniowymi (6) i górnymi zespoła-
mi połączeniowymi (7), w których osadzone są poprzeczne kształ-
towniki (8). Dolne zespoły połączeniowe (6) składają się z dwóch 
równoległych płaskowników, zaś górne zespoły połączeniowe (7) 
składają się z dwóch równoległych płaskowników ukształtowanych 
łukowo, tworzących w poszczególnych układach uchwyty mo-
cowanych w nich poprzecznych kształtowników (8) i elementów 
ram nośników (4 i 5), zaś węzły zawiasowe dolne (3) zbudowane 
są z dwóch płaskowników, tworzących uchwyty dolnych elemen-
tów ramowych nośników (4 i 5), zaś węzły zawiasowe górne (2) sta-
nowią jeden odcinek blachy mocującej górne elementy ramowych 
nośników (4 i 5). W górnych narożach ramy światła bramki (1) kąto-
wymi zastrzałami (16) usztywnione są ramowe nośniki (4 i 5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415937 (22) 2016 01 27

(51) A63F 9/04 (2006.01)

 A63F 3/06 (2006.01)

(71) ANTLIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) PAWELEC WOJCIECH ADAM;  
KACZMARCZYK PAWEŁ KAMIL;  
WADOWSKI SZYMON ANDRZEJ

(54) Sposób i urządzenie do generowania wyniku 
losowego, wykorzystywane zwłaszcza w grach 
planszowych

(57) Sposób generowania wyniku losowego, polega na tym, 
że każdorazowo przed rozpoczęciem losowania wykorzystując 
urządzenie ogranicza się pierwotny zbiór wyników poprzez wybór 
wariantu cechy łączącej części na poszczególnych stronach urzą-
dzenia (1, 2, 3), tym samym wybierając przyporządkowane tym czę-
ściom wyniki (4, 5, 6), po czym wprowadza się urządzenie w ruch 
obrotowy dokonując losowania, z części wylosowanej strony, której 
przyporządkowany jest wcześniej wybrany wariant cechy, odczy-
tuje się ostateczny wynik. Urządzenie do generowania wyniku loso-
wego posiadające co najmniej dwie strony, którym każda ze stron 
urządzenia podzielona jest na co najmniej dwie części, charakte-
ryzuje się tym, że każdej z tych części przyporządkowuje się dwie 
cechy, pierwsza cecha pozwala połączyć ze sobą w sposób jedno-

znaczny po jednej części z każdej strony urządzenia (1, 2, 3), a druga 
pozwala na odczytanie z każdej części wyniku losowania (4, 5, 6).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 420911 (22) 2017 03 21

(51) A63G 21/14 (2006.01)

 A63G 7/00 (2006.01)

(71) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(72) GOCZAŁ MAREK; SITEK RADOSŁAW; PRUSAK DANIEL; 
KARPIEL GRZEGORZ

(54) Mechanizm startowy pojazdu oraz sposób 
rozpoczynania ruchu pojazdu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm startowy pojaz-
du (4) torowego, zawierający konstrukcję wspierającą wyposażoną 
w przynajmniej jedną przyporę (1) oraz platformę obrotową (2) 
z odcinkiem toru (3a) pojazdu (4), zamocowaną obrotowo do przy-
pory (1) na osi obrotu (0), wyposażony w środki hamujące przysto-
sowane do hamowania ruchu obrotowego platformy obrotowej (2) 
na osi (0). Cechą szczególną zgłoszenia jest to, że platforma obro-
towa (2) jest ponadto zaopatrzona w przeciwwagę (6), zamocowa-
ną do niej w sposób regulowany tak, że środek ciężkości przeciw-
wagi (6) jest odsunięty od osi obrotu (0), a jego promień wodzący 
tworzy z odcinkiem toru pojazdu (3a) kąt mieszczący się w zakresie 
od 30° do 75°, przy czym platforma obrotowa (2) jest na końcu za-
opatrzona w ruchomy zwalnialny zaczep. Przedmiotem zgłoszenia 
jest również sposób rozpoczynania ruchu pojazdu za pomocą me-
chanizmu startowego.

(9 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

A1 (21) 415869 (22) 2016 01 20

(51) B01D 53/86 (2006.01)

 B01J 21/06 (2006.01)

 B01J 35/02 (2006.01)
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(71) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(72) LASEK JANUSZ; ZUWAŁA JAROSŁAW;  

GŁÓD KRZYSZTOF

(54) Sposób i urządzenie do oczyszczania powietrza
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do oczysz-
czania powietrza z wykorzystaniem zjawiska fotokatalizy w pod-
wyższonej temperaturze. Sposób oczyszczenia powietrza charak-
teryzuje się tym, że zanieczyszczone powietrze wprowadza się 
do reaktora i naświetla się promieniowaniem ultrafioletowym i wi-
dzialnym w obecności katalizatora, umieszczonego na nośnikach 
stałych, w podwyższonej temperaturze, nie wyższej niż 150°C.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 415949 (22) 2016 01 28

(51) B03B 5/00 (2006.01)

 B03B 7/00 (2006.01)

 B03B 9/00 (2006.01)

 B02C 23/14 (2006.01)

(71) SKOTAREK WIESŁAW PROFIT, Tuszów Narodowy
(72) SKOTAREK WIESŁAW; TISZBIEREK RAFAŁ

(54) Sposób i układ urządzeń do klasyfikacji zawiesin 
skruszonych surowców mineralnych, 
zwłaszcza surowców skalnych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i układ urządzeń do kla-
syfikacji zawiesin skruszonych surowców mineralnych, zwłaszcza 
surowców skalnych. Sposób polega na tym, że w pierwszej kolej-
ności skruszony surowiec mineralny wraz z wodą stanowiący mie-
szaninę wodno-mineralną o stężeniu procentowym Cp, podaje się 
z wydajnością przepływu q1 do piaskownika (1) mieszaninę wody 
z rozdrobnionym surowcem mineralnym dla oddzielenia od wody 
rozdrobnionego surowca mineralnego o rozmiarze cząsteczki d1 
wykorzystując przy tym zjawisko sedymentacji połączonej z ru-
chem wirowo-zstępującym, następnie osadzający się w części 
stożkowej (5) piaskownika (1) częściowo odwodniony rozdrobnio-
ny surowiec mineralny - produkt ciężki o rozmiarze cząsteczki d1 
transportuje się za pomocą pompy z wydajnością przepływu q2 
do hydrocyklonu, w którym uzyskuje się rozdrobniony i w dużej 
części odwodniony surowiec mineralny o rozmiarze cząsteczki d2, 
tak przygotowany rozdrobniony surowiec mineralny kieruje się na-
stępnie do przesiewacza, gdzie uzyskuje się rozdrobniony surowiec 
mineralny o wymaganym stopniu wilgotności i pożądanym roz-
miarze cząsteczek d3. Z króćca przelewowego (9) piaskownika (1) 
oraz z króćca przelewowego hydrocyklonu mieszaninę wodno-
-mineralną - produkt lekki transportuje się do zbiornika sedymen-
tacyjnego, natomiast z króćca wypływowego zainstalowanego 
w wannie ociekowej przesiewacza mieszaninę wodno-mineralną 
- produkt lekki kieruje się do króćca wlotowego (2) płaskownika (1). 
Układ urządzeń polega na tym, że ma płaskownik (1) wyposażo-
ny w co najmniej dwa króćce wlotowe (2) nachylone pod kątem α 
w stosunku do prostej prostopadłej do stycznej części walcowej (3) 
piaskownika (1) o średnicy wewnętrznej D2 oraz co najmniej je-
den króciec przelewowy (9) nachylony pod kątem β w stosunku 
do płaszcza górnego (16) piaskownika (1), przy czym w przestrzeni 
wewnętrznej części walcowej (3) piaskownika (1) zainstalowana jest 
kierownica strugi o średnicy wewnętrznej D1.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 415920 (22) 2016 01 26

(51) B05B 15/12 (2006.01)

 B05C 15/00 (2006.01)

(71) POTOCKI PIOTR ECO-LINE, Krosno
(72) PNIAK JURAND

(54) Kabina lakiernicza
(57) Kabina lakiernicza z systemem omywania ścian bocznych 
oraz dachu powietrzem generowanym przez wentylator oraz ka-
nałem zbiorczym, charakteryzuje się tym, że za pomocą przyłącze-
niowego kołnierza (2) połączone są ze sobą rozłącznie moduły (1), 
składające się z wyprofilowanego dwuczęściowego dachu (3) i wy-
profilowanej podłogi (4) oraz ścian bocznych (5), a we wszystkich 
tych elementach zainstalowany jest zintegrowany z nimi system (6) 
omywania wnętrza kabiny (7) powietrzem.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 415846 (22) 2016 01 19

(51) B05D 1/00 (2006.01)

 E04F 13/075 (2006.01)

 A47B 96/20 (2006.01)

 A47B 96/18 (2006.01)

(71) CZYSZCZOŃ JAN, Murów
(72) CZYSZCZOŃ  JAN

(54) Sposób zabezpieczania wyrobów z kamienia 
naturalnego i konglomeratów kamienia 
naturalnego zwłaszcza granitu oraz mieszanina 
biobójcza do ich zabezpieczania

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zabezpieczania wy-
robów z kamienia naturalnego i konglomeratów kamienia natu-
ralnego, zwłaszcza granitu, który polega na tym, że korzystnie 
na ostatnim etapie obróbki kamienia to jest podczas szlifowania 
i/lub polerowania, nanosi się mieszaninę ręcznie i/lub automatycz-
nie na kamień i/ lub konglomeraty kamienia naturalnego, korzyst-
nie, wcierając i/lub polerując kamień, po czym czeka się korzystnie 
20 minut, aż zabezpieczana powierzchnia zostanie spenetrowana 
przez nałożoną warstwę mieszaniny, a następnie nadmiar miesza-
niny korzystnie usuwa się. Przedmiotem zgłoszenia jest także mie-
szanina biobójcza do zabezpieczania wyrobów z kamienia natu-
ralnego i konglomeratów kamienia naturalnego, zwłaszcza granitu, 
charakteryzująca się tym że mieszanina zawiera do 5% wagowo 
dodatku nanosrebra, korzystnie 1%, przy czym mieszanina otrzy-
mana jest w następujących etapach: etap pierwszy należy wyko-
nać mieszaninę nr I dwuskładnikową, korzystnie w następujących 
proporcjach: 5-15 części, siloksanu [3-((2-aminoetylo)amino) propy-
lo]-metylowe di-metylo, zakończone grupą hydroksy], korzystnie 
10 części z 30-60 częściami siloksanu polidimetylowego, korzystnie 
45 części; a następnie w etapie drugim należy wykonać mieszani-
nę nr. II w korzystnie następujących proporcjach: 5-15 części otrzy-
manej mieszaniny I, korzystnie 10 części z 30-60 częściami mono 
estru roślinnego, korzystnie 45 części; a kolejno w etapie trzecim 
należy do 1 części wykonanej mieszaniny II dodać co najmniej 
0,0001 do 0,01 części, korzystnie 0,01 części koncentratu cząstek sre-
bra w roztworze alkoholu etylowego o stężeniu 20-1000 ppm, ko-
rzystnie 200 ppm i wielkości cząsteczek srebra od 1nm do 100 nm.

(8 zastrzeżeń)
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A1 (21) 415847 (22) 2016 01 19

(51) B05D 1/00 (2006.01)

 B05D 3/00 (2006.01)

 C04B 41/45 (2006.01)

 C04B 41/46 (2006.01)

 C04B 41/51 (2006.01)

(71) CZYSZCZOŃ JAN, Murów
(72) CZYSZCZOŃ  JAN

(54) Sposób zabezpieczania wyrobów z kamienia 
naturalnego i konglomeratów kamienia 
naturalnego zwłaszcza granitu oraz mieszanina 
antygrzybiczna do ich zabezpieczania

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zabezpieczania wy-
robów z kamienia naturalnego i konglomeratów kamienia natu-
ralnego, zwłaszcza granitu, który polega na tym, że korzystnie 
na ostatnim etapie obróbki kamienia to jest podczas szlifowania 
i/lub polerowania, nanosi się mieszaninę ręcznie i/lub automatycz-
nie na kamień i/ lub konglomeraty kamienia naturalnego, korzyst-
nie wcierając i/lub polerując kamień, po czym czeka się, korzystnie 
20 minut, aż zabezpieczana powierzchnia zostanie spenetrowana 
przez nałożoną warstwę mieszaniny, a następnie nadmiar miesza-
niny korzystnie usuwa się. Przedmiotem zgłoszenia jest również 
mieszanina antygrzybiczna do zabezpieczania wyrobów z kamie-
nia naturalnego i konglomeratów kamienia naturalnego, zwłasz-
cza granitu, która charakteryzuje się tym, że mieszanina zawiera 
do 5% (wagowo) dodatku nanomiedzi, korzystnie 1%, przy czym 
mieszanina otrzymana jest w kilku etapach: etap pierwszy należy 
wykonać mieszaninę nr. I dwuskładnikową, korzystnie w następu-
jących proporcjach: 5-15 części, siloksanu[3-((2-aminoetylo)amino)
propylo]-metylowe di-metylo, zakończone grupą hydroksy], ko-
rzystnie 10 części z 30-60 częściami siloksanu polidimetylowego, 
korzystnie 45 części; a następnie w etapie drugim należy wykonać 
mieszaninę nr. II w korzystnie następujących proporcjach: 5-15 czę-
ści otrzymanej mieszaniny I, korzystnie 10 części z 30-60 częściami 
mono estru roślinnego, korzystnie 45 części; a kolejno w etapie trze-
cim należy do 1 części wykonanej mieszaniny II dodać co najmniej 
0,0001 do 0,01 części, korzystnie 0,01 części koncentratu cząstek mie-
dzi w roztworze alkoholu etylowego o stężeniu 20-1000 ppm, ko-
rzystnie 200 ppm i wielkości cząsteczek srebra od 1 nm do 100 nm.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 415848 (22) 2016 01 19

(51) B05D 1/00 (2006.01)

 B05D 3/00 (2006.01)

 C04B 41/45 (2006.01)

 C04B 41/46 (2006.01)

 C04B 41/51 (2006.01)

(71) CZYSZCZOŃ JAN, Murów
(72) CZYSZCZOŃ  JAN

(54) Sposób zabezpieczania wyrobów z kamienia 
naturalnego i konglomeratów kamienia 
naturalnego zwłaszcza granitu oraz mieszanina 
biobójcza i antygrzybiczna do ich zabezpieczania

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zabezpieczania wy-
robów z kamienia naturalnego i konglomeratów kamienia natu-
ralnego, zwłaszcza granitu, który polega na tym, że korzystnie 
na ostatnim etapie obróbki kamienia to jest podczas szlifowania 
i/lub polerowania, nanosi się mieszaninę ręcznie i/lub automatycz-
nie na kamień i/lub konglomeraty kamienia naturalnego, korzyst-
nie wcierając i/lub polerując kamień, po czym czeka się korzystnie 
20 minut, aż zabezpieczana powierzchnia zostanie spenetrowana 
przez nałożoną warstwę mieszaniny, a następnie nadmiar mieszani-
ny korzystnie usuwa się. Przedmiotem zgłoszenia jest również mie-
szanina biobójcza i antygrzybiczna do zabezpieczania wyrobów 
z kamienia naturalnego i konglomeratów kamienia naturalnego, 
zwłaszcza granitu, charakteryzuje się tym że mieszanina zawiera 

do 5% wagowo dodatku nanosrebra i nanomiedzi, korzystnie 1%, 
przy czym mieszanina otrzymana jest w następujących etapach: 
etap pierwszy należy wykonać mieszaninę nr. I dwuskładnikową, 
korzystnie w następujących proporcjach: 5-15 części, siloksanu 
[3-((2-aminoetylo)amino) propylo]-metylowe di-metylo, zakończo-
ne grupą hydroksy], korzystnie 10 części z 30-60 częściami silok-
sanu polidimetylowego, korzystnie 45 części; a następnie w etapie 
drugim należy wykonać mieszaninę nr. II w korzystnie następują-
cych proporcjach: 5-15 części otrzymanej mieszaniny I, korzystnie 
10 części z 30-60 częściami mono estru roślinnego, korzystnie 
45 części; a kolejno w etapie trzecim należy do 1 części wykonanej 
mieszaniny II dodać co najmniej 0,0001 do 0,01 części, korzystnie 
0,01 części koncentratu cząstek miedzi w roztworze alkoholu ety-
lowego o stężeniu 20-1000 ppm, korzystnie 200 ppm i wielkości 
cząsteczek srebra od 1 nm do 100 nm.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 415945 (22) 2016 01 28

(51) B21C 51/00 (2006.01)

 B41K 3/36 (2006.01)

(71) ECOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarna Białostocka

(72) KOLEJKOWICZ ARTUR; POLAK GRZEGORZ

(54) Sposób pełnej identyfikacji, ewidencjonowania 
i znakowania elementów konstrukcyjnych 
oraz urządzenie do wytwarzania przywieszek 
do znakowania wymienionych elementów 
konstrukcyjnych

(57) Urządzenie o wytwarzania przywieszek do znakowania ele-
mentów konstrukcyjnych, charakteryzuje się tym, że obejmuje 
elementy, takie jak: - podajnik (14) taśmy stalowej, z którego wy-
mieniona taśma jest rozwijana i przesuwana przez odwijacz (11), 
który jest napędzany silnikiem krokowym (10); - silnik krokowy (2), 
który za pośrednictwem przekładni (3) z paskiem zębatym obraca 
wałem (4) ułożyskowanym w obudowach (5), przy czym na wale (4) 
osadzone jest koło z numeratorami (1), które po automatycznym 
wysterowaniu zadanego znaku na wymienionym kole (1) umiesz-
cza odpowiedni numerator w najniższym położeniu tak, by siłow-
nik pneumatyczny (13) podniósł taśmę stalową i docisnął ją do nu-
meratora, przy czym po odpuszczeniu siłownika (13) taśma dalej 
przesuwa się w prowadnicach (12) o zadaną wartość, co umożliwia 
wytłoczenie kolejnych znaków; - nóż (8) gilotyny (7), który obcina 
kawałek taśmy, gdy pierwszy z zadanych ciągów znaków znajdzie 
się za nim poprzez zasilenie siłownika pneumatycznego (6), co po-
woduje obcięcie kawałka taśmy wraz z wykonaniem otworu przez 
stempel (9); - przy czym wszystkimi procesami steruje komputer 
z wykorzystaniem specjalnie opracowanej aplikacji.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415901 (22) 2016 01 22

(51) B21F 45/00 (2006.01)

 B21F 45/02 (2006.01)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 12 07
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(71) ŻABA ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO- 
-PRODUKCYJNA CHEMAL, Rędziny

(72) ŻABA  ADAM

(54) Linia technologiczna do produkcji zawieszek
(57) Linia technologiczna do produkcji zawieszek, która składa 
się z trzech niezależnych modułów, przy czym pierwszy moduł 
formowania haków kontrolowany przez panel sterowania, składa 
się co najmniej z prościarki drutu, giętarki oraz rotacyjno-mimo-
środowego urządzenia do fazowania drutu o małych średnicach, 
a także jest wyposażony w gniazda umożliwiające montaż dodat-
kowego wyposażenia. Drugi moduł nawiercania pręta/trzpienia 
zawieszki kontrolowany przez panel sterowania wyposażony jest 
w zsynchronizowane ze sobą dwa manipulatory chwytowe oraz 
układ przechwytu oraz pozycjonowania obrabianego pręta skła-
dający się z dwóch zacisków podtrzymujących pręt, z umieszczo-
nymi pomiędzy nimi dwoma wiertłami umieszczonymi względem 
siebie korzystnie pod kątem 45° oraz uchwyt wyposażenia. Trzeci 
moduł montażowy, w którym haczyki są manualnie umieszczane 
w pręcie/trzpieniu zawieszki i zaciskane na urządzeniu ściskowym 
z wymiennymi elementami ściskowymi, który posiada korpus 
główny (9), stację hydrauliczną z rozdzielaczami (10) kontrolująca 
nacisk na element, układ przesuwu pręta/trzpienia zawieszki (11), 
wymienne pryzmy układu zaciskowego (12), układu mocowania 
i blokowania pręta (13), oraz stopy nośnej układu przemieszczania 
pręta (14).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 421396 (22) 2015 12 18

(51) B21K 21/00 (2006.01)

 B21K 1/24 (2006.01)

 C21D 9/00 (2006.01)

(86) 2015 12 18 PCT/JP2015/085527
(87) 2017 06 22 WO17/104076

(71) Nittan Valve Co., Ltd., Kanagawa, JP
(72) OSABE KATSUNORI, JP; UEKI YOSHIYUKI, JP;  

TAKASE KIYOSHI, JP; ISHIHARA NAOYA, JP

(54) Sposób chłodzenia zaworów kutych na gorąco  
oraz urządzenie do tego sposobu

(57) Sposób skutecznego chłodzenia zaworów kutych w krótkim 
czasie cyklu oraz urządzenie do niego, w którym co najmniej jeden 
zawór (1) kuty na gorąco jest dostarczany oraz umieszczany na chło-
dzonej wodą płaskiej liniowej ścieżce (22A) transportowej zaworu 
z ich przylgniami czołowymi zaworu w kontakcie ze ścieżką (22A) 
transportową zaworu, oraz zawór (1) jest przemieszczany przesuw-
nie do przodu na wstępnie określoną odległość oraz w tym samym 
czasie zawór (1) poprzedzający, który został przemieszczony prze-
suwnie do przodu jest przemieszczany dalej do przodu, poprzez 
co zawory (1) są przerywanie transportowane w linii we wstępnie 
określonym odstępie z ich przylgnią czołową zaworu utrzymywa-
ną w kontakcie ze ścieżką (22A) transportową zaworu w sposób 

synchronizowany z operacją dostarczania zaworu, tak, aby były 
chłodzone.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 415962 (22) 2016 01 29

(51) B23B 29/24 (2006.01)

(71) REMOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(72) ŚWIERZY MICHAŁ

(54) Wielofunkcyjna głowica tokarska
(57) Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjna głowica tokar-
ska, pozwalająca na jednoczesne wykonywanie trzech operacji, 
na przykład planowania czoła, wykonywania fazy oraz rowka pod 
pierścień osadczy. Głowica posiada umieszczone w cylindrycznym 
korpusie (1) prowadnice poszczególnych sekcji obróbczych (2) wraz 
z uchwytem do narzędzia obrabiającego, przy czym wszystkie sek-
cje (2, 4) są z sobą sprzęgnięte poprzez połączenie mechaniczne 
z przemieszczającym się prostopadle do osi sekcji pierścieniem 
napędzającym. Napęd przenoszony jest za pomocą współpra-
cujących stożkowych powierzchni o różnym kącie nachylenia dla 
poszczególnych sekcji tak, że posuw narzędzia każdej sekcji (2, 4) 
realizowany jest z różną prędkością liniową.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 415604 (22) 2016 01 18

(51) B23F 5/20 (2006.01)

 B23F 9/10 (2006.01)

(71) BOMAR SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, 
Mysłowice

(72) LEŚNIAK TOMASZ; MAŁOLEPSZY STANISŁAW; 
NIEMCZYK PIOTR; WĘGRZYNEK BOGDAN

(54) Sposób kształtowania kół zębatych
(57) Sposób kształtowania kół zębatych walcowych ewolwento-
wych o zębach prostych z modyfikacją wzdłużną zębów charak-
teryzuje się tym, że obróbkę kół walcowych ewolwentowych o zę-
bach prostych na obrabiarce CNC prowadzi się frezem palcowym 
kulistym, gdzie dla każdego przejścia narzędzia wzdłuż linii zęba 
koło jest obracane wokół jego osi tak, że tworząca obrabianego 
punktu na zarysie zęba koła w połowie szerokości wieńca koła 
jest styczna do walca zasadniczego koła i prostopadła do osi fre-
zu i jednocześnie przechodzi przez środek zarysu kołowego frezu, 
a narzędzie porusza się w każdym przejściu podczas obróbki zęba 
w płaszczyźnie stycznej do walca zasadniczego koła, aby uzyskać 
modyfikację wzdłużną zęba narzędzie porusza się wzdłuż zęba koła 
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po łuku koła o promieniu zależnym od wymaganej modyfikacji, 
czyli wymaganej odchyłki od linii prostej, na końcach zębów.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 419916 (22) 2016 12 22

(51) B23K 20/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) KURP PIOTR; MULCZYK KRYSTIAN;  

DANIELEWSKI HUBERT; SKRZYPCZYK ANDRZEJ;  
TOFIL SZYMON; WITKOWSKI GRZEGORZ

(54) Sposób spawania elementów rurowych, 
w szczególności ze stali o strukturze 
martenzytycznej skoncentrowanym  
strumieniem energii

(57) Sposób spawania elementów rurowych, w szczególności 
ze stali o strukturze martenzytycznej skoncentrowanym strumie-
niem energii, w którym wiązkę strumienia energii w gazie osłono-
wym kieruje się na miejsce styku łączonych elementów rurowych 
podgrzanych do temperatury 200-220°C, charakteryzuje się tym, 
że elementy rurowe (3) poddaje się obrotowemu zgrzewaniu tar-
ciowemu, a następnie po zgrzaniu elementów rurowych (3) miejsce 
łączenia traktuje się wiązką skoncentrowanego strumienia energii. 
Skoncentrowanym strumieniem energii jest strumień fotonów albo 
strumień zjonizowanej plazmy albo strumień wiązki elektronowej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415858 (22) 2016 01 19

(51) B23K 26/354 (2014.01)

(71) GLOBAL TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(72) KÄSTNER JÜRGEN, DE; RÖTHIG JÜRGEN, DE;  
ZAWIŚLAK MACIEJ; TWARDOWSKI MAREK

(54) Sposób laserowego nakładania powłok z węglikami 
przeobrażonymi

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób laserowego nakładania 
powłok z węglikami przeobrażonymi, przy pomocy laserowego 
spawania oraz z wykorzystaniem symulacji zjawisk zachodzących 
w materiale, opartych na termodynamice. Spawanie to znajduje 
zastosowanie w układach ciernych o stałym kontakcie, takich jak 
pierścienie ślizgowe, oprawy łożysk, wały napędowe, koła zębate, 
wysokoobrotowe narzędzia produkcyjne czy tuleje ślizgowe roz-
ruszników. Sposób polega na tym, że w oparciu o wykresy przemian 
fazowych pierwiastków wchodzących w skład powłoki oraz osno-
wy stanowiącej materiał podłoża wybiera się skład powłoki stano-
wiącej kompozyt osnowy i co najmniej dwóch nanoproszków, wy-
branych z grupy obejmującej żelazostopy, metale, materiały twarde 
i ewentualnie pierwiastki niemetalowe, po czym wybrane proszki 
dokładnie miesza się i nanosi na utwardzaną powierzchnię, następ-
nie na tak przygotowane podłoże kieruje się wysokoenergetyczną 
wiązkę laserową lub elektronową, przy czym dla każdego składu 
powłoki z wykorzystaniem symulacji komputerowej, tak dobiera się 
parametry procesu w szczególności moc wiązki, czas nagrzewania 
i szybkość chłodzenia, aby powstało jeziorko spawalnicze, które 

po ochłodzeniu jest kompozytem odpornym na ścieranie, składają-
cym się z nanoproszków i osnowy.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 415918 (22) 2016 01 27

(51) B23K 35/363 (2006.01)

 B23K 35/24 (2006.01)

(71) TOPIĆ PREDRAG RENEX, Włocławek
(72) TOPIĆ PREDRAG

(54) Sposób wytwarzania spoiwa lutowniczego 
o zoptymalizowanej zawartości srebra  i spoiwo 
lutownicze o zoptymalizowanej zawartości srebra

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania spoiwa lu-
towniczego charakteryzujący się tym, że miesza się spoiwo lutow-
nicze o określonej pierwotnej zawartości srebra ze sproszkowanym 
nanosrebrem do uzyskania pożądanej zawartości srebra w spoiwie.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 415902 (22) 2016 01 26

(51) B23Q 15/06 (2006.01)

 B23Q 11/14 (2006.01)

 B23Q 17/00 (2006.01)

 B23Q 39/02 (2006.01)

(71) DORYK JACEK DORPOL, Gdańsk
(72) DORYK JACEK; DORYK ROBERT; WILCZYŃSKI JACEK

(54) Sposób obróbki tworzyw sztucznych 
termoplastycznych na ploterze frezującym CNC

(57) Sposób obróbki tworzyw sztucznych termoplastycznych 
na ploterze frezującym CNC, zwłaszcza frezowania cienkich płyt 
mocowanych bezpośrednio na stole, korzystnie podciśnieniowym, 
z zastosowaniem kontrolowanego chłodzenia materiału obrabia-
nego poprzez moduły Peltiera (8) charakteryzujący się tym, że cały 
czynny obszar powierzchni roboczej stołu dzieli się na kwadra-
ty (10) o długości boku równej podziałce rozmieszczenia modułów 
Peltiera (8), przy czym moduły Peltiera (8) rozmieszcza się w środku 
poszczególnych kwadratów (10), zaś na podstawie analizy okre-
ślonej w programie CNC ścieżki narzędzia (11) podczas obróbki 
wyznacza się aktywne kwadraty (10) przecinane przez tą ścieżkę, 
natomiast umieszczone w tych kwadratach aktywne moduły Pel-
tiera (9) włącza się w celu chłodzenia wyznaczonego obszaru stołu 
i zamocowanego na nim materiału obrabianego.

(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 415836 (22) 2016 01 18

(51) B27B 7/00 (2006.01)

 B27N 7/00 (2006.01)

 B27N 1/02 (2006.01)

 B27N 3/00 (2006.01)

(71) DOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowyń

(72) MAZELA BARTŁOMIEJ; GRZEŚKOWIAK WOJCIECH; 
COFTA GRZEGORZ

(54) Sposób wytwarzania kompozytu na bazie drewna
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania kompozy-
tu na bazie drewna, spełniającego wymagania względem odpor-
ności ogniowej i odporności na korozję biologiczną, mający zasto-
sowanie jako materiał izolacyjny do przegród ścian budowlanych. 
Sposób wytwarzania kompozytu na bazie drewna, polega na tym, 
że uprzednio obrobione i rozdrobnione wióry do wielkości frakcji 
4-40 mm, moczy się przez co najmniej 2 godziny w 5-50% roztwo-
rze białka, następnie wióry odsącza się, dalej do mokrych wiórów 
nasączonych białkiem dodaje się grafitu ekspandującego w sto-
sunku wagowym 9:1, dalej wióry z grafitem dokładnie miesza się 
do momentu uzyskania dobrej adhezji, równomiernego pokrycia 
powierzchni wiórów grafitem, po czym całość sezonuje się przez 
48 godzin w celu wstępnego wysuszenia, następnie przesuszone 
wióry poddaje się suszeniu komorowemu w temperaturze co naj-
mniej 60°C, dalej kompozyt konfekcjonuje się.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 415907 (22) 2016 01 26

(51) B29C 49/04 (2006.01)

 B29C 67/20 (2006.01)

 B29B 13/08 (2006.01)

(71) GRABOWSKI STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI 
FORM, NARZĘDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA 
TWORZYW SZTUCZNYCH GRAFORM, Bydgoszcz

(72) SYPEK JACEK

(54) Sposób wytwarzania spienionych elementów 
z tworzyw sztucznych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest, przedstawiony na rysunku, 
sposób wytwarzania spienionych elementów z tworzyw sztucz-
nych, w którym mieszankę surowcową przetwarza się za pomocą 
spienionego wytłaczania z rozdmuchem. Sposób charakteryzuje 
się tym że przed procesem wytłaczania mieszankę surowcową 
poddaje się obróbce wstępnej, w której: tworzywo sztuczne wy-
brane z grupy składającej się z: poliolefin, poliamidów (PA) oraz 
termoplastycznych wulkanizatów (TPV) miesza się (11) z: czarnym 
pigmentem w postaci sadzy, w ilości od 0,8 do 1,2% wag. w odnie-
sieniu do całkowitej masy tworzywa; antystatykiem w ilości od 1,8 
do 2,2% wag. w odniesieniu do całkowitej masy tworzywa; oraz 
antyutleniaczem w ilości od 2 do 4% wag. w odniesieniu do całko-
witej masy tworzywa; a następnie uzyskaną mieszankę surowcową 
naświetla się promieniowaniem podczerwonym (IR) o natężeniu 
promieniowania padającego (IO) w zakresie od 19 do 80 W/m2 

i długości fali w zakresie 760-2000 nm, przez czas od 2 do 5 sekund, 
po czym mieszankę surowcową naświetla się promieniowaniem 
ultrafioletowym (UV) o natężeniu promieniowania padającego (IO) 
w zakresie 19 do 80 W/m2 i długości fali w zakresie od 100 do 280 nm  
przez czas od 3 do 5 sekund.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 415879 (22) 2016 01 22

(51) B29C 64/209 (2017.01)

 B29C 67/00 (2017.01)

(71) WĘGRZYN WOJCIECH, Radocza
(72) WĘGRZYN WOJCIECH

(54) Układ głowicy drukującej
(57) Układ głowicy drukującej, zawierający element prowadzą-
cy (4) do prowadzenia filamentu, zawierający otwór wylotowy 
z osią Z podawania filamentu, charakteryzujący się tym, że zawie-
ra element grzejny (5) z pierwszym otworem dyszowym i drugim 
otworem dyszowym, przemieszczalny względem otworu wyloto-
wego elementu prowadzącego (4) pomiędzy pierwszą pozycją, 
w której oś podawania filamentu Z pokrywa się z osią pierwszego 
otworu dyszowego, a drugą pozycją, w której oś podawania fila-
mentu Z pokrywa się z osią drugiego otworu dyszowego, przy 
czym element grzejny (5) przylega ściśle do elementu prowadzą-
cego (4) w pierwszej i drugiej pozycji, a pierwszy i drugi otwór 
oporowy mają różne średnice, przy czym element grzejny (5) jest 
obrotowy wokół co najmniej jednej osi obrotu, przecinającej się 
z osią podawania filamentu Z, i zawiera co najmniej jedną łukową 
sekcję o promieniu R1 prowadzonym prostopadle do wspomnianej 
osi obrotu, przy czym otwory dyszowe rozmieszczone są wzdłuż 
wspomnianej łukowej sekcji o promieniu R1.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 415921 (22) 2016 01 27

(51) B32B 5/12 (2006.01)

 D04H 11/00 (2006.01)

 B32B 27/36 (2006.01)

(71) SITARZ WIESŁAWA BOWI-STYL PW, Łódź
(72) SITARZ BOGDAN

(54) Sposób obróbki maty sprężystej i mata sprężysta
(57) Sposób obróbki maty sprężystej wykonanej z dzianiny dy-
stansowej, zawierającej warstwę górną i dolną przedzieloną sprę-
żystą warstwą dystansową, przy czym w warstwie górnej i dolnej 
nitki przędzy przebiegają zasadniczo w kierunku równoległym 
do płaszczyzny głównej dzianiny dystansowej, a w warstwie dy-
stansowej nitki przędzy łączące warstwy płaskie przebiegają zasad-
niczo w kierunku prostopadłym do płaszczyzny głównej dzianiny 



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  16/2017

dystansowej, charakteryzuje się tym, że poddaje się matę sprężystą 
prasowaniu wzdłuż co najmniej fragmentu co najmniej jednej kra-
wędzi bocznej, przy czym w trakcie prasowania zgniata się dziani-
nę w obszarze sprasowanym (141) na grubość (h) mniejszą od gru-
bości (H) dzianiny w obszarze niesprasowanym (142) przyległym 
do tego obszaru sprasowanego (141) i ogrzewa się zgniecione nitki 
warstwy dystansowej (130) co najmniej do temperatury, w której 
tworzywo sztuczne nitek przechodzi w stan plastyczny.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 415861 (22) 2016 01 20

(51) B32B 13/12 (2006.01)

 C04B 28/04 (2006.01)

 E04C 2/24 (2006.01)

(71) ŁYŚ JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 
-USŁUGOWO-HANDLOWE CHYŻBET, Chyżne

(72) ŁYŚ JAN

(54) Płyta z betonu licowego i sposób wytwarzania płyty 
z betonu licowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest płyta z betonu licowego oraz 
sposób jej wytwarzania. Płyta zawiera masę betonową z czołową 
powierzchnią dekoracyjną. Płyta charakteryzuje się tym, że na po-
wierzchni wewnętrznej warstwy licowej (1), przeciwległej do jej ze-
wnętrznej powierzchni czołowej (2) ma naniesioną warstwę izo-
lacyjną (3), zespoloną z warstwą licową (1) i stanowiącą integralną 
strukturę płyty o jednej tylko betonowej masie nośnej. W sposobie, 
w pierwszym etapie przygotowuje się warstwę licową (1) zespolo-
nej płyty betonowej, wykorzystując prasę hermetyczną i stosując 
mieszaninę betonową, zawierającą następujące składniki w ilo-
ściach od do: piasek o Ø 0-2 mm, w ilości 1500-1550 kg/m3, mąkę 
kamienną lub pył Ø 0-0,5 mm, w ilości 350-400 kg/m3, cement RH 
42,5, w ilości 450-500 kg/m3, plastyfikator w ilości 0,5-0,8% masy 
cementu, przygotowany surowiec wyjściowy prasuje się w prasie 
hermetycznej pod ciśnieniem 1400 t/m2 w temperaturze 30-40°C 
i w czasie 15 sec do 18 sec, w drugim etapie na płytę betonową 
nanosi się bezpośrednio warstwę izolacyjną (3) z poliuretanu 
zamknięto-komórkowego, wykorzystując prasę ciśnieniową 
z możliwością regulacji ciśnienia i temperatury, przy ciśnieniu 
od 134 kg/m2 do 154 kg/m2, temperaturze dozowania składnika 
A i B od 30 do 40°C, w czasie od 2,5 do 3½ min, przy czym płytę 
betonową w formie utrzymuje się w temperaturze powierzchni ak-
tywnej betonu od 20 do 30°C.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 415898 (22) 2016 01 25

(51) B41C 1/05 (2006.01)

 B41N 7/06 (2006.01)

 B41F 5/24 (2006.01)

(71) ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK P. D. MAKOWIAK 
SPÓŁKA JAWNA, Przeźmierowo

(72) KOŹLAK PRZEMYSŁAW

(54) Kałamarz farbowy oraz sposób grawerowania 
kałamarza farbowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest nowy kształt kałamarza far-
bowego przedstawiony na rysunku oraz sposób grawerowania 
nowego kształtu kałamarza farbowego. Kałamarz farbowy bę-
dący przedmiotem zgłoszenia oraz sposób jego grawerowania 

na walcach rastrowych znajduje swoje zastosowanie w druku 
fleksograficznym.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415924 (22) 2016 01 27

(51) B41C 1/05 (2006.01)

 B41N 7/06 (2006.01)

 B41F 5/24 (2006.01)

(71) TEWEX-REPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźno

(72) TROCHIMIUK ARTUR

(54) Sposób grawerowania kałamarzy farbowych 
i kałamarz farbowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób grawerowania nowego 
kształtu kałamarza farbowego oraz kałamarz farbowy uzyskany 
tym sposobem. Sposób grawerowania kałamarza farbowego bę-
dący przedmiotem wynalazku oraz kałamarz farbowy na walcach 
rastrowych znajduje swoje zastosowanie w urządzenia wykorzy-
stujących zespół fleksograficzny do nanoszenia wszelkiego rodzaju 
farb, klejów oraz dyspersji i lakierów uszlachetniających.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 415915 (22) 2016 01 26

(51) B41F 7/02 (2006.01)

(71) PIECZONKA ZBIGNIEW KARTON PAK, Cieszyn
(72) PIECZONKA ZBIGNIEW; KING MIKE, US

(54) Zespół do aplikacji i uszlachetniania druku 
za pomocą folii w druku wielobarwnym offsetowym

(57) Zespół do aplikacji i uszlachetniania druku za pomocą folii 
w druku wielobarwnym offsetowym, wyposażony w przystawkę 
i moduł drukujący oraz rolki prowadzące folię charakteryzuje tym, 
że w obszarze pomiędzy cylindrem przekazującym (13) a cylindrem 
dociskowym (10) umiejscowiona jest rolka pośrednia (12), nad którą 
osadzony jest promiennik światła (14), a nad promiennikiem świa-
tła (14) umieszczone są rolki prowadzące (15, 16), jedna (15) pod dru-
gą (16), przy czym przystawka (2) posiada dwie rolki prowadzące 
(3, 22) a moduł drukujący (18) posiada poza swoim obrysem dwie 
rolki stabilizujące (7, 11).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415943 (22) 2016 01 28

(51) B41M 1/40 (2006.01)

(71) DEKOR PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Działdowo

(72) OLEJNICZAK CZESŁAW
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(54) Sposób druku cyfrowego na bryłach obrotowych
(57) Sposób druku cyfrowego na bryłach obrotowych, w którym 
umieszcza się drukowane bryły w wyposażonych w obrotowe 
wrzeciona, gniazdach stołu obrotowego, i obraca się stołem obro-
towym przemieszczając drukowane bryły pomiędzy stanowiskami 
roboczymi rozmieszczonymi stycznie do zewnętrznego obwodu 
stołu obrotowego, przy czym na co najmniej jednym stanowisku 
roboczym drukowania wykonuje się nadruk za pomocą głowicy 
drukującej, charakteryzuje się tym, że na stanowisku drukowa-
nia (121) stosuje się piezoelektryczną głowicę drukującą typu Ink-jet, 
dla której odległość i amplitudę napięcia zasilania dysz drukujących 
dobiera się na podstawie wykonanej uprzednio kalibracji wzglę-
dem odległości ścianek zewnętrznych bryły od dyszy drukującej.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415966 (22) 2016 01 29

(51) B42F 9/00 (2006.01)

 B42C 11/04 (2006.01)

(71) OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72) MACHA ALEKSANDER; NAWRAT KRYSTIAN;  
KORCZYK KLAUDIUSZ; PACHLA HENRYK

(54) Element do pochylania ściany bocznej kanału 
do oprawiania stronic

(57) Element do pochylania ściany bocznej kanału do oprawia-
nia stronic o wystarczającej sztywności charakteryzuje się tym, 
że zawiera od strony czołowej wzdłużną płaszczyznę roboczą 
o zmiennym nachyleniu (1), która pod wpływem przyłożonej siły (3) 
popycha ścianę boczną kanału (2) powodując zmianę jej nachyle-
nia w stosunku do podstawy kanału (4) równomiernie wzdłuż całej 
płaszczyzny ściany bocznej (2) kanału oraz spięcie oprawianych 
stronic.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415977 (22) 2016 01 30

(51) B60C 5/04 (2006.01)

 B60C 3/04 (2006.01)

 B60C 5/18 (2006.01)

 B60C 17/04 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) CHARZEWSKI JAN

(54) Pneumatyczna opona dwuczęściowa
(57) Opona składa się z pompowanej opony wewnętrznej (2), 
montowanej na obręczy (1) koła oraz z niepompowanej opony 
zewnętrznej (4), nakładanej na oponę wewnętrzną (2). Opona 
wewnętrzna (2) wyposażona jest na swym zewnętrznym obwo-
dzie w bieżnik (3). Wysokość (B) zarysu wewnętrznego przekroju 
poprzecznego opony zewnętrznej (4) jest zasadniczo równa wy-
sokości (C) zarysu zewnętrznego przekroju poprzecznego opony 
wewnętrznej (2). Największa szerokość (D) opony zewnętrznej (4) 
wynosi od 180 do 220% największej szerokości (A) opony we-
wnętrznej (2). Oba boki opony zewnętrznej (4) zawierają wewnątrz 
obwodowe kanały (6) wypełnione materiałem elastycznym (7).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 415866 (22) 2016 01 20

(51) B60M 1/18 (2006.01)

(71) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard

(72) KUCA MIROSŁAW; KUCA DAMIAN; PESTRAK RAFAŁ; 
SZAJNERT WITOLD; LEOSZEWSKI PIOTR;  
SAMBORSKI ATRUR; MAJCHRZYCKI ADAM

(54) Izolator sekcyjny sieci trakcyjnej
(57) Wynalazek ujawnia rozwiązanie techniczne, dotyczące bu-
dowy izolatora sekcyjnego sieci trakcyjnej, który zbudowany jest 
z połączonych elementami izolacyjnymi płaskich metalowych seg-
mentów (A i B), zawierających pary prowadnic (5a1, 5a2 i 5b1, 5b2)  
o zróżnicowanej długości, zwrócone ku sobie swobodnymi koń-
cówkami, przy czym para takich końcówek zawiera końcówkę 
dłuższej prowadnicy pierwszego segmentu i końcówkę krótsze-
go ramienia drugiego segmentu, zaś między końcówkami każ-
dej pary istnieje szczelina (9a, 9b). Izolator charakteryzuje się tym, 
że między parami prowadnic usytuowany jest element izolacyj-
ny (2a, 2b) z utwierdzonymi na jego końcówkach zaciskami prą-
dowym (1a, 1b), z których każdy pośrednio z prowadnicami danej 
pary jest połączony elektrycznie za pomocą diody (7a, 7b). Cechą 
charakterystyczną izolatora jest również to, że dioda ulokowana jest 
w obudowie (6a, 6b), a obudowa taka utwierdzona jest na każdej 
zewnętrznej końcówce segmentu, natomiast pary prowadnic seg-
mentów usytuowane w pionowych i równoległych do siebie płasz-
czyznach są połączone między sobą prostopadłymi do nich prze-
wiązkami (4), zaś od dołu i od góry do przewiązek przytwierdzone 
są izolacyjne elementy (2a, 2b), ulokowane w tej samej pionowej 
płaszczyźnie, zawierającej oś wzdłużną izolatora sekcyjnego.

(6 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 06 11
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A1 (21) 420308 (22) 2017 01 25

(51) B62D 33/02 (2006.01)

 B62D 33/037 (2006.01)

(31) DE202016000463.9 (32) 2016 01 26 (33) DE

(71) FLIEGL HELMUT, Triptis, DE
(72) FLIEGL HELMUT, DE

(54) Kłonica dla nadwozia  
pojazdu użytkowego lub naczepy,  
podłogowy element przyłączeniowy 
do rozłącznego podłączania kłonicy 
i kieszeń na deski dla kłonicy

(57) Niniejsze zgłoszenie dotyczy kłonicy (50) dla nadwozia (5) 
pojazdu użytkowego lub naczepy. Kłonica (50) zawiera podłużny 
wspornik główny (56), który ma profil o przekroju poprzecznym za-
sadniczo w kształcie litery U ze ścianką czołową i umieszczonymi 
z obu stron ścianki czołowej ściankami bocznymi. Kłonica (50) za-
wiera ponadto umieszczony przesuwnie we wzdłużnym kierunku 
wspornika głównego (56) element nośny (54), umieszczony na gór-
nym końcu elementu nośnego (54) wózek jezdny (52) do prze-
mieszczania kłonicy (50) w szynie jezdnej (15) nadwozia (5) pojazdu 
użytkowego lub naczepy, i umieszczony na dolnym końcu wspor-
nika głównego (56) mechanizm zamykający (60) do mocowania 
kłonicy (50) na podłogowym elemencie przyłączeniowym (58) 
nadwozia (5) pojazdu użytkowego lub naczepy. Ścianka czołowa 
ma przebiegający we wzdłużnym kierunku wspornika główne-
go (56) element usztywniający.

(40 zastrzeżeń)

A1 (21) 415935 (22) 2016 01 27

(51) B62D 57/036 (2006.01)

 B60B 15/00 (2006.01)

 B60S 9/215 (2006.01)

(71) GAWRYŚ MAREK, Serock
(72) GAWRYŚ  MAREK

(54) Mechanizm napędowy, spiralny,  
zwłaszcza pojazdów mechanicznych 
i maszyn

(57) Mechanizm napędowy jazdy, spiralny, zwłaszcza pojaz-
dów mechanicznych i maszyn, naziemnych i wodnych, składa się 

z zwojnicy spiralnej (1) odkształcalnej, o kształcie wrzeciona, osa-
dzonej z jednej strony na wahaczu ramiennym, łożyskowanym (2), 
przymocowanym do pojazdu ruchomo, przez oś (3), który, odchyla 
przednią część zwojnicy w osi pionowej, poziomej i poprzecznej. 
Z drugiej strony osadzona jest na ruchomej osi napędowej po-
jazdu (4), wprowadzającej zwojnicę w ruch obrotowy, wkręcając 
ją w tor jazdy i powodując przemieszczenie pojazdu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415952 (22) 2016 01 28

(51) B62M 6/40 (2010.01)

 B62M 6/90 (2010.01)

(71) BIELAK CEZARY AGREGATY POLSKA, Poznań
(72) BIELAK CEZARY

(54) Zespół napędowy pojazdu  
napędzanego siłą mięśni ludzkich

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zespół napędowy pojazdu na-
pędzanego siłą mięśni ludzkich, mający zastosowanie do napędu 
rowerów jednośladowych, rowerów wielośladowych, wózków in-
walidzkich, wózków handlu obwoźnego. Charakteryzuje się tym, 
że generator (1) połączony jest z silnikiem (3) napędzającym po-
przez układ zasilania (2) oraz sterowania (4) i przekazu (5), będący 
również rozdzielaczem energii elektrycznej, który połączony jest 
z silnikiem napędzającym (3) co najmniej jedno koło (6) pojazdu, 
przy czym układ zasilania (2) stanowi akumulator (2) energii elek-
trycznej, mający złącze (7) do łączenia z zasilaczem zewnętrznym, 
natomiast silnik napędzający (3) ma wewnętrzny układ rekuperacji 
energii elektrycznej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415908 (22) 2016 01 26

(51) B65D 1/20 (2006.01)

(71) WITKOWSKI JAN CZESŁAW, Konin
(72) WITKOWSKI JAN CZESŁAW

(54) Urna rurowa
(57) Urna rurowa z minimum jednym otworem wrzutowym (4) 
służącym do jej swobodnego napełniania, składająca się korzystnie 

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 06 13
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z przezroczystej lub nie rury tworzywowej (1) stanowiącej właściwy 
trzon urny oraz dwóch dennic (2, 3) przezroczystych lub nie.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415974 (22) 2016 01 29

(51) B65D 65/46 (2006.01)

 C08L 1/08 (2006.01)

 C08L 67/04 (2006.01)

(71) ASTON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów

(72) WYSOCKI JERZY

(54) Materiał do wytwarzania biodegradowalnych 
kształtek, zwłaszcza sztućców

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest materiał do wytwarzania bio-
degradowalnych kształtek, zwłaszcza sztućców, który to materiał 
stanowią kompozyt polilaktydowy zawierający produkty prze-
miału zbóż oraz ewentualnie do 10% wagowych mieszaniny sub-
stancji smakowych i/lub zapachowych i/lub dodatków barwiących 
i/lub środka o właściwościach antyblokingowych i (rozjaśniają-
cych i/lub środka modyfikującego udarność tworzywa. Materiał 
charakteryzuje się tym, że składa się z zasadniczego polilaktydu 
wymieszanego z 0,01% do 50% wagowych sypkich otrąb, zwłasz-
cza pszennych, stanowiących wyselekcjonowaną z otrąb frakcję 
od 0,01 mm do 2,80 mm, zawierających od 0,01% do 7% wody 
związanej strukturalnie w postaci wilgoci lub wymieszanego 
z granulatem z otrąb, zwłaszcza pszennych, o wielkości granul 
od 0,1 mm do 10 mm, zawierających od 0,01% do 7% wody związa-
nej strukturalnie w postaci wilgoci.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415822 (22) 2016 01 18

(51) B65G 21/14 (2006.01)

 A01D 51/00 (2006.01)

(71) ŁUCZAK STANISŁAW ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE, 
Bartochów

(72) ŁUCZAK STANISŁAW

(54) Polowy transporter do zbioru warzyw
(57) Polowy transporter do zbioru warzyw, zawieszany na przy-
czepie rolniczej, zbudowany z ramy poziomej, ramy skośnej i ramy 
wahliwej, charakteryzuje się tym, że wyposażony jest w boczne 
gumowe koła podporowe, osadzone na wahliwej podporowej ra-
mie (18), połączonej z hydraulicznym siłownikiem (16), umocowa-
nym w środkowej części uchwytowej ramki (17), a do belek piono-
wej ramy (3) w dolnej części przymocowane są jezdne kółka (26), 
osadzane w jezdnej szynie (29), a z drugiej strony przyczepy znaj-
duje się druga jezdna szyna (29), w której osadzany jest wózek (30) 
z parzystymi kółkami (28), a pod wahliwą ramą (5) wisi na przedłu-
żeniu hak (27), zaczepiany do wózka (30), natomiast linka (21) po-
łączona z hydraulicznym siłownikiem (19) przerzucona jest przez 
krążek (22), podłączony do stalowej linki (23) przebiegającej przez 

krążek (24) pionowej ramy (3) i dalej linka (23) przymocowana jest 
do wieżyczki (25), połączonej z wahliwą ramą (5).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA  I  METALURGIA

A1 (21) 415896 (22) 2016 01 25

(51) C01B 25/32 (2006.01)

 A61L 27/12 (2006.01)

 B82Y 30/00 (2011.01)

(71) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ 
STRUKTURALNYCH PAN 
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO, Wrocław

(72) WIGLUSZ RAFAŁ JAKUB; PĄZIK ROBERT;  
MARYCZ KRZYSZTOF

(54) Sposób wytwarzania nanokrystalicznych apatytów 
typu M10-xLx(WO4)6(Z)2 domieszkowanych jonami 
pierwszej grupy układu okresowego do regeneracji 
zwłaszcza tkanek miękkich, zwłaszcza nerwowej 
i kostnej

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania nanoapa-
tytów domieszkowanych jonami pierwszej grupy układu okreso-
wego M10-xLx(WO4)6(Z)2 (gdzie M – Ca2+, Sr2+, Mg2+, Fe2+/3+, Al3+, 
La3+, Y3+, Ce3+, Dy3+; W – P5+, As5+, V2+, S2-, Si4+; Y – OH-, Cl-, F-; 
L - jon pierwszej grupy układu okresowego: Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, 
Fr+, do zawartości 50% molowych), polegający na zastosowaniu 
mokrej syntezy chemicznej i charakteryzujący się tym, że wytwo-
rzenie nanoproszków przeprowadza się w kilkuetapowym procesie 
wykorzystując metody mokrej chemii. Sposób ten może mieć, po-
tencjalnie, zastosowanie w regeneracji tkanek miękkich, zwłaszcza 
nerwowych i kostnych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415871 (22) 2016 01 20

(51) C02F 1/28 (2006.01)

(71) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom

(72) BOROWIAK JACEK

(54) Filtr do wody oraz sposób filtrowania wody
(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu do filtrowania wody oraz filtra 
do wody. Sposób filtrowania wody polega na podaniu wody za po-
mocą pompy (1) na filtr mechaniczny (2), następnie woda prze-
pływa do urządzenia przepływowego z płaszczem wodnym (3), 
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a potem woda podawana jest do filtra mechanicznego (4) na bazie 
dolomitów i turmaliny. Przepływ wody przez złoża filtra mechanicz-
nego w fazie pracy wynosi od 15 do 30 m3/h. Filtr mechaniczny 
do filtrowania wody charakteryzuje się tym, że zawiera warstwę 
dolomitu i warstwę turmalinu.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 415843 (22) 2016 01 18

(51) C02F 1/52 (2006.01)

 C02F 7/00 (2006.01)

(71) PODSIADŁOWSKI STANISŁAW, Poznań;  
OSUCH EWA, Poznań

(72) OSUCH EWA; PODSIADŁOWSKI STANISŁAW

(54) Aplikator, zwłaszcza koagulantu aeratora 
pulweryzacyjnego

(57) Aplikator (1), zwłaszcza koagulantu aeratora pulweryzacyjne-
go (2), zamontowany do zbiornika (3) natlenowanej i odgazowa-
nej wody aeratora pulweryzacyjnego (2), który zawiera nakręcony 
na króciec przyłączeniowy zbiornika aplikatora, zwłaszcza koagu-
lantu aeratora pulweryzacyjnego (2), zawór zamykający ujście zbior-
nika aplikatora, w którym zawór zawiera korpus z otworami wypły-
wowymi i nakręconą na korpus nakrętkę z przelotowym otworem 
iglicy, przez którą przechodzi iglica połączona trwale z dławicą, jaka 
przylega do ujścia zbiornika, a pomiędzy dławicą, a wewnętrzną 
powierzchnią nakrętki umieszczona jest sprężyna o regulowanym 
stopniu naprężenia, a na przeciwległym w stosunku do dławicy 
końcu iglicy zamontowana jest trwale tarcza z zagłębieniem.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 415911 (22) 2016 01 26

(51) C02F 1/72 (2006.01)

 C02F 1/58 (2006.01)

 C02F 103/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin;  
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin

(72) PAWŁOWSKI LUCJAN; PAWŁOWSKI ARTUR; 
PAWŁOWSKA MAŁGORZATA; BARAN STANISŁAW; 
ŻUKOWSKA GRAŻYNA; KWIATKOWSKI ZYGMUNT

(54) Sposób wytwarzania płynów wiertniczych 
ze ścieków powstających przy wydobywaniu  
gazu łupkowego

(57) Sposób wytwarzania płynów wiertniczych ze ścieków po-
wstałych przy wydobywaniu gazu łupkowego polega na tym, 
że do wody zwrotnej dodaje się mieszając 20% H2O2 do osiągnięcia 

potencjału redox 700-720 mV, następnie mieszając dodaje się za-
wiesinę Ca(OH)2 o stężeniu 5% w 10% roztworze Na2CO3 do osią-
gnięcia pH=11,15±0,15 po czym oddziela się wytrącony osad jedną 
ze znanych metod, korzystnie z zastosowaniem wirówek.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415854 (22) 2016 01 19

(51) C02F 3/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PAWŁOWSKI ARTUR; ŁAGÓD GRZEGORZ;  

PAWŁOWSKA MAŁGORZATA; PAWŁOWSKI LUCJAN

(54) Sposób neutralizacji filtratu z odwadniania zużytych 
płuczek wiertniczych

(57) Sposób neutralizacji filtratu z odwadniania zużytych płuczek 
wiertniczych polega na tym, że do reaktora wprowadza się oczysz-
czone ścieki komunalne oraz filtrat ze zużytych płuczek wiertni-
czych w ilości od 0,1 do 1% ścieków komunalnych, po czym po-
wstałą mieszaninę miesza się z osadem czynnym w ilości od 70% 
do 130% i napowietrza się ciśnieniowo powietrzem, przy czym 
stężenie tlenu rozpuszczonego zawiera się od 0,5 do 5 g/m3, przez 
okres od 2 do 10 h, po czym od powstałej mieszaniny odseparowu-
je się wodę.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415910 (22) 2016 01 26

(51) C02F 9/04 (2006.01)

 C02F 103/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin;  
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin

(72) PAWŁOWSKI LUCJAN; PAWŁOWSKI ARTUR; 
PAWŁOWSKA MAŁGORZATA; BARAN STANISŁAW; 
ŻUKOWSKA GRAŻYNA; KWIATKOWSKI ZYGMUNT

(54) Sposób wytwarzania płynu szczelinującego 
ze ścieków powstających przy wydobyciu 
gazu łupkowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania płynu 
szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu 
łupkowego charakteryzujący się tym, że do wody zwrotnej lub 
produkcyjnej, mieszając dodaje się świeżą wodę do otrzymania za-
solenia 20±5 g/l, następnie intensywnie mieszając dodaje się 30% 
H2O2 w ilości równej 6,4±0,1 krotności ChZT, po czym intensywnie 
mieszając dodaje się CaO do osiągnięcia wartości pH=11,15±0,15, 
następnie intensywnie mieszając wytrąca się osady dodając por-
cjami korzystnie po 2 dm3 na 1 m3 ścieków 20% Na2CO3 lub K2CO3, 
po czym wytrąca się osad i oddziela na wirówce a do sklarowanej 
wody dodaje się H2SO4 o stężeniu 30% w ilości 0,18 m3 i ponownie 
odwirowuje do sklarowanego roztworu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415929 (22) 2016 01 27

(51) C04B 7/02 (2006.01)

 C04B 7/06 (2006.01)

 C04B 18/04 (2006.01)

(71) EUROCEMENT CONSULTING GROUP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH ADAM;  
MAJCHERCZYK ANTONI; JANECZKO ANNA; 
SZCZEPANEK KATARZYNA; STĘPIEŃ PIOTR; 
ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH KRZYSZTOF; 
ROSZCZYNIALSKI TOMASZ; WOLSKI GRZEGORZ

(54) Zestaw surowcowy do wytwarzania klinkieru 
portlandzkiego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw surowcowy do wytwa-
rzania klinkieru portlandzkiego, zawierający naturalne wapienie, 
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margle, surowce ilaste oraz surowce odpadowe pochodzenia prze-
mysłowego, w którym to zestawie zawartości głównych tlenków 
w % wagowych wynoszą: 41-48 CaO, 12-16 SiO2, 2-5 Al2O3 i 1-3 Fe2O3,  
charakteryzuje się tym, że surowiec odpadowy stanowi wapno 
pokarbidowe powstałe w wyniku produkcji acetylenu z karbidu, 
zawarte w zestawie surowcowym w ilości 1-35% wagowych i któ-
re składa się w % wagowych z: 60-75 CaO, 1-5 SiO2, 0,5-3 Al2O3, 
0-1 Fe2O3, 0-1 SO3, 0-1 MgO, 0-0,1 Na2O, 0-0,1 K2O, 0-0,2 TiO2, 
0-0,2 P2O5, a straty prażenia stanowią 20-34% wagowych, nato-
miast średnia wielkość ziaren wapna pokarbidowego zawiera się 
w przedziale od 20 do 60 μm.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415930 (22) 2016 01 27

(51) C04B 7/02 (2006.01)

 C04B 7/06 (2006.01)

 C04B 18/04 (2006.01)

 C04B 18/06 (2006.01)

 C04B 18/14 (2006.01)

(71) EUROCEMENT CONSULTING GROUP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH ADAM;  
MAJCHERCZYK ANTONI; JANECZKO ANNA; 
SZCZEPANEK KATARZYNA; STĘPIEŃ PIOTR; 
ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH KRZYSZTOF; 
ROSZCZYNIALSKI TOMASZ; WOLSKI GRZEGORZ

(54) Zestaw surowcowy przeznaczony do wytwarzania 
klinkieru portlandzkiego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw surowcowy przeznaczo-
ny do wytwarzania klinkieru portlandzkiego, zawierający naturalne 
wapienie, margle, surowce ilaste oraz surowce odpadowe pocho-
dzenia przemysłowego, w tym popioły lotne i żużle paleniskowe 
ze spalania węgla kamiennego, w którym to zestawie zawartości 
głównych tlenków w % wagowych wynoszą: 41-50 CaO, 12-16 SiO2, 
2-5 Al2O3 i 1-3 Fe2O3. Zestaw ten charakteryzuje się tym, że zawie-
ra 1-100% wagowych wapna pokarbidowego powstałego w wy-
niku produkcji acetylenu z karbidu, zestawionego z mieszanką 
popiołowo-żużlową w stosunku wagowym od 2:1 do 4:1. Wapno 
pokarbidowe składa się w % wagowych z: 60-75 CaO, 1-5 SiO2, 
0,5-3 Al2O3, 0-1 Fe2O3, 0-1 SO3, 0-1 MgO, 0-0,1 Na2O, 0-0,1 K2O, 
0-0,2 TiO2, 0-0,2 P2O5, a straty prażenia stanowią 20-34%, przy 
czym średnia wielkość ziaren wapna pokarbidowego wynosi od 20 
do 60 μm. Mieszanka popiołowo-żużlowa zawiera w % wagowych: 
1-5 CaO, 42-52 SiO2, 16-24 Al2O3, 5-12 Fe2O3, 0-4 SO3, 0-2 MgO, 
0-2 TiO2, a średnia wielkość ziaren mieszanki popiołowo-żużlowej 
wynosi od 0,1 do 1,5 mm.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415881 (22) 2016 01 22

(51) C04B 35/00 (2006.01)

 C04B 35/622 (2006.01)

(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, 
Warszawa

(72) GIZOWSKA MAGDALENA EWA; KOBUS IZABELA; 
KONOPKA GUSTAW RYSZARD;  
OSUCHOWSKI MARCIN NORBERT;  
PERKOWSKI KRZYSZTOF MAREK; WITEK ADAM; 
WITOSŁAWSKA IRENA KRYSTYNA

(54) Sposób dyfuzyjnego łączenia polikryształów YAG-u
(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu łączenia dyfuzyjnego materia-
łów polikrystalicznych na drodze prasowania na gorąco. Sposób 
charakteryzuje się tym, że wielowarstwowe układy z YAG-u oraz 
YAG-u domieszkowanego jonami ziem rzadkich poddaje się izosta-
tycznemu prasowaniu na gorąco.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 415853 (22) 2016 01 19

(51) C07D 221/18 (2006.01)

 C09B 5/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) BORUSZCZAK ZYGMUNT; MARZEC ANNA

(54) Sposób otrzymywania 
4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydonu-9

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania 4-bro-
mo-1-(N-metylo)antrapirydonu-9, polegający na acetylowaniu 
4-bromo-1-(N-metylo)aminoantrachinonu bezwodnikiem octo-
wym, ochłodzeniu mieszaniny poreakcyjnej, wydzieleniu w drodze 
krystalizacji otrzymanego w wyniku acetylacji 4-bromo-1-(N-acety-
lo-N-metylo)aminoantrachinonu i poddaniu go cyklizacji w 0,5% 
ługu sodowym, w autoklawie, ochłodzeniu mieszaniny poreakcyj-
nej, wyodrębnieniu surowego 4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydo-
nu-9 i poddaniu go oczyszczaniu, charakteryzuje się tym, że su-
rowy 4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydon-9 oczyszcza się przez 
rozpuszczenie w N-metylopirolidonie-2, następnie ochłodzenie 
otrzymanego roztworu i w końcu odsączenie wykrystalizowanego 
4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydonu-9, przemycie go etanolem 
i wysuszenie.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415852 (22) 2016 01 19

(51) C07D 311/92 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) BORUSZCZAK ZYGMUNT; MARZEC ANNA

(54) Sposób otrzymywania β-lapachonu
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania 
β-lapachonu, polegający na cyklizacji lapacholu w środowisku 
kwasu, a następnie wyodrębnieniu surowego β-lapachonu ze śro-
dowiska reakcji i jego krystalizacji, który charakteryzuje się tym, 
że lapachol poddaje się reakcji cyklizacji w środowisku kwasu me-
tanosulfonowego, a po zakończeniu cyklizacji surowy β-lapachon 
wyodrębnia się z mieszaniny reakcyjnej w drodze jej ochłodze-
nia i rozcieńczenia wodą, po czym wydzielony osad surowego 
β-lapachonu krystalizuje się z nitrometanu i suszy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 420169 (22) 2015 03 27

(51) C07D 471/04 (2006.01)

 A61K 31/437 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

(31) P.407711 (32) 2014 03 28 (33) PL

(86) 2015 03 27 PCT/PL2015/000053
(87) 2015 10 01 WO15/147666

(71) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(72) SIDORYK KATARZYNA; KACZMARSKA MONIKA;  

BUJAK IWONA; BAŃKOWSKI KRZYSZTOF;  
KACZMAREK ŁUKASZ

(54) N-Guanylowe pochodne 9-amino-5,11-dimetylo- 
-5H-indolo[2,3-b]chinoliny, sposób 
ich otrzymywania i zawierające je środki 
farmaceutyczne

(57) Przedmiotem zgłoszenia są N-guanylowe pochodne 9-ami-
no-5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny o wzorze (I), w którym 
n oznacza liczbę całkowitą 0 lub 1, i R oznacza łańcuch boczny acy-
lującego α-aminokwasu, który stanowi glicyna lub L-prolina oraz 
ich farmaceutycznie dopuszczalne sole. N-Guanylowe pochodne 
9-amino-5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinolin-9-ylo-aminy, 
charakteryzują się wysoką aktywnością cytotoksyczną oraz selek-
tywnością działania. Ze względu na właściwości fizykochemiczne 
i farmakologiczne mogą stanowić składnik aktywny środków far-
maceutycznych do leczenia lub profilaktyki różnych rodzajów no-
wotworów. W zgłoszeniu ujawniono także sposób otrzymywania 
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N-guanylowych pochodnych 9-amino-5,11-dimetylo-5H-indolo-
-[2,3-b]chinoliny.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 415876 (22) 2016 01 22

(51) C07F 5/05 (2006.01)

 C07F 7/21 (2006.01)

 C08G 59/02 (2006.01)

 B32B 18/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W POZNANIU, Poznań

(72) WALKOWIAK JĘDRZEJ; FRANCZYK ADRIAN;  
MARCINIEC BOGDAN; SZYLING JAKUB

(54) Nowy diwinylodiborasilseskwioksan i sposób jego 
otrzymywania

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest nowy diwinylodiborasilse-
skwioksan o wzorze 1. Ponadto przedmiotem zgłoszenia jest spo-
sób otrzymywania nowego diwinylodiborasilseskwioksanu. Diwi-
nylodiborasilseskwioksan posiada w narożach, w pozycjach 9 i 19, 
atom boru połączony z grupą winylową umożliwiającą jego dalszą 
modyfikację na drodze szeregu procesów chemicznych do pro-
duktów znajdujących zastosowanie m.in. jako modyfikatorów 
osnów polimerowych i nanonapełniaczy.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 419617 (22) 2016 11 28

(51) C07F 9/14 (2006.01)

 A61K 31/662 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław

(72) GLISZCZYŃSKA ANNA; NIEZGODA NATALIA; 
GŁADKOWSKI WITOLD

(54) 1’-(3,7,11,15-Tetrametylo-3-winyloheksadecylo)- 
-2’-palmitoilo-sn-glicero-3’-fosfocholina  
oraz sposób jej otrzymywania

(57) Wynalazek dotyczy fosfolipidowej pochodnej kwasu 
3,7,11,15-tetrametylo-3-winyloheksadekanowego, o wzorze 1 oraz 
sposobu jej otrzymywania na drodze estryfikacji kwasu palmity-
nowego z 1’-(3,7,11,15-tetrametylo-3-winyloheksadecylo)-2’-hydro-
ksy-sn-glicero-3’-fosfatydylocholiny z udziałem czynnika sprzęgają-
cego jakim jest N,N’-dicykloheksylokarbodiimid oraz w obecności 
4-dimetyloaminopirydyny w środowisku bezwodnego chlorku 

metylenu. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle far-
maceutycznym lub chemicznym.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415967 (22) 2016 01 29

(51) C07H 19/207 (2006.01)

 C07H 19/20 (2006.01)

 C07H 19/167 (2006.01)

 A61K 31/7052 (2006.01)

 A61K 31/7084 (2006.01)

 A61P 21/00 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa
(72) FAC KAJA; WOJTCZAK BŁAŻEJ; NOWICKA ANNA; 

BARANOWSKI MAREK; KOWALSKA JOANNA;  
JEMIELITY JACEK

(54) 5’-tiofosforanowe analogi końca 5’ mRNA (kapu), 
sposób ich otrzymywania i zastosowanie

(57) Przedmiotem zgłoszenia są nukleotydy, analogi końca 
5’ mRNA(kapu), zawierające atom siarki w pozycji 5’ nukleozydu 
7 metyloguanozyny, ich zastosowanie i sposób otrzymywania. 
Zgłoszenie obejmuje między innymi, związek 5’-tiofosfoestrowy 
analog kapu o wzorze 1, w którym L1 i L2 są wybrane niezależnie 
z grupy obejmującej atom O i S, przy czym co najmniej jedno L1 
lub L2 nie oznacza atomu O; n = 0, 1, lub 2; X1, X2, X3 są wybrane 
niezależnie z grupy obejmującej atom O, S; R1 jest wybrane z gru-
py obejmującej CH3, C2H5, CH2Ph, alkil lub podstawiony alkil; R2 i R3 

są wybrane niezależnie z grupy obejmującej atom H, OH, OCH3, 
OC2H5, -COOH, CH2COOH, N3, CH2N3, grupę alkilową, alkenylową 
lub alkinylową; R4 i R5 są wybrane niezależnie z grupy obejmują-
cej atom H, OH, OCH3, OC2H5, -COOH, CH2COOH, N3, CH2N3, grupę 
alkilową, alkenylową lub alkinylową; Y1, Y2 są wybrane niezależnie 
z grupy obejmującej CH2, CHCl, CCl2, CF2, CHF, NH, atom O; a B ozna-
cza grupę o wzorze 3, 4, 5, 6 lub 7. Ujawnione związki są rozpozna-
wane (wiązane i niehydrolizowane) przez enzym DcpS (Decapping 
Scavenger) dzięki temu, mogą znaleźć terapeutyczne zastosowa-
nie jako jego inhibitory. DcpS jest specyficznym dla kapu enzy-
mem o aktywności pirofosfatazy, który został zidentyfikowany jako 
cel terapeutyczny w leczeniu rdzeniowej atrofii mięśniowej (SMA). 
Niektóre z ujawnionych związków posiadają dodatkowe modyfika-
cje w łańcuchu fosforanowym, które modulują ich powinowactwo 
do enzymu DcpS.

(23 zastrzeżenia)

A1 (21) 415888 (22) 2016 01 22

(51) C07K 14/39 (2006.01)

 C07K 14/62 (2006.01)

 C12N 15/17 (2006.01)
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(71) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I ANTYBIOTYKÓW, 
Warszawa

(72) BOROWICZ PIOTR; PŁUCIENNICZAK ANDRZEJ; 
PŁUCIENNICZAK GRAŻYNA;  
SOKOŁOWSKA IWONA; ROMANIK-CHRUŚCIELEWSKA 
AGNIESZKA; ŁUKASIEWICZ NATALIA; ZIELIŃSKI MARCIN;  
ANTOSIK JAROSŁAW; SOBOLEWSKA AGNIESZKA; 
MIKIEWICZ DIANA; WÓJTOWICZ-KRAWIEC ANNA; 
BARAN PIOTR; BIERCZYŃSKA-KRZYSIK ANNA; 
ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI MICHAŁ;  
TEJCHMAN-MAŁECKA BOŻENA; STADNIK DOROTA;  
STADNIK JACEK; SURMACZ-CHWEDORUK WERONIKA; 
ZIELIŃSKA JOANNA

(54) Sposób wytwarzania insuliny i jej pochodnych  
oraz peptyd hybrydowy stosowany w tym sposobie

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest polipeptyd, posiadający se-
kwencję aminokwasową o wzorze ogólnym: Xn-B-Arg-Arg-A,  
gdzie: A oznacza polipeptyd łańcucha A insuliny lub jej analo-
gu, korzystnie o sekwencji wybranej spośród Sekw. Nr Id.: 1-4, 
B oznacza polipeptyd łańcucha B insuliny lub jej analogu, korzystnie 
o sekwencji wybranej spośród Sekw. Nr Id.: 5-7, n oznacza 0 lub 1,  
X oznacza polipeptyd białka liderowego, korzystnie o sekwencji wy-
branej spośród SOD o Sekw. Nr Id.: 8 lub UBI o Sekw. Nr Id.: 9. Ponadto 
zgłoszenie obejmuje także sposób wytwarzania insuliny ludzkiej.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 415905 (22) 2016 01 26

(51) C08G 18/80 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) PILCH-PITERA BARBARA; KRÓL PIOTR;  
BYCZYŃSKI ŁUKASZ; WOJTURSKA JOANNA

(54) Blokowane poliizocyjaniany, sposób otrzymywania 
blokowanych poliizocyjanianów i ich zastosowanie 
jako środków sieciujących do poliuretanowych 
powłok proszkowych

(57) Przedmiotem wynalazku są blokowane poliizocyjaniany oraz 
sposób syntezy blokowanych poliizocyjanianów jako środków 
sieciujących do poliuretanowych powłok proszkowych. Blokowa-
ne polizocyjaniany otrzymane po usieciowaniu żywicami stoso-
wanymi do systemów proszkowych dają powłoki poliuretanowe 
o zwiększonej hydrofobowości, lepszej odporności na ścieranie 
i zarysowanie niż wyroby sieciowane typowymi poliizocyjanianami 
stosowanymi do farb i lakierów proszkowych.

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 416232 (22) 2016 02 23

(51) C08G 63/78 (2006.01)

 C08G 63/81 (2006.01)

 C08G 63/85 (2006.01)

 C08G 63/90 (2006.01)

(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle;  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle;  
BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Kędzierzyn-Koźle

(72) BARTMAN MARCIN; BŁACHOWICZ PAULINA;  
FISZER RENATA; GRYMEL ALEKSANDER;  
JANECKI KRZYSZTOF; JANIK LECH; KRUEGER ANDRZEJ; 
MATYJA STANISŁAW; RDESIŃSKA-ĆWIK TERESA;  
STRZYŻ DANIEL; SUTOR EUGENIUSZ;  
TKACZ BOGUSŁAW; ZOWADE ANNA

(54) Sposób otrzymywania niskocząsteczkowych 
poliestrów

(57) Sposób otrzymywania niskocząsteczkowych poliestrów 
w reakcji estryfikacji kwasów dikarboksylowych alkoholami polega 
na tym, że co najmniej jeden kwas dikarboksylowy I rozpuszcza się 
w roztworze o temperaturze nie niższej niż 100°C zawierającym 
alkohole mono i dihydroksylowe, przy czym alkoholi dihydroksy-
lowych jest nie więcej niż 80% wagowych, następnie z otrzyma-
nego roztworu usuwa się wodę tak, aby jej stężenie w roztworze 
było nie wyższe niż 0,1% wagowych, do odwodnionego roztworu 
dodaje się organiczne związki cyny i/lub tytanu jako katalizatora 
estryfikacji, a temperaturę mieszaniny reakcyjnej podwyższa się 
do nie mniej niż 160°C i w sposób ciągły usuwa się wodę powsta-
jącą w reakcji, aż do momentu zaprzestania się wydzielania wody, 
po czym do mieszaniny reakcyjnej o temperaturze nie niższej 180°C 
wprowadza się kwas dikarboksylowy II lub kwasy dikarboksylowe II 
i/lub poliestry o średnim ciężarze cząsteczkowym Mw nie wyższym 
niż 1500 g/mol i ponownie usuwa się wodę do momentu osią-
gnięcia liczby kwasowej nie niższej niż 10,0 mg KOH/g, korzystnie 
10 do 50 mg KOH/g, następnie dodaje się w nadmiarze alkohol mo-
nohydroksylowy (R2-OH), w którym R2 jest podstawnikiem alkilo-
wym od 8 do 10 atomach węgla i prowadzi się estryfikację usuwa-
jąc wodę reakcyjną do uzyskania liczby kwasowej nie wyższej niż 
0,2 mg KOH/g po czym z mieszaniny poreakcyjnej oddestylowuje 
się nadmiar alkoholu monohydroksylowego R2-OH, a otrzymaną 
mieszaninę poliestrów chłodzi się do temperatury 80-140°C, kon-
taktuje się z adsorbentem składającym się z ziemi okrzemkowej 
i zasadowej żywicy jonowymiennej zawierającej III-rzędowe grupy 
aminowe, po czym zawiesinę poddaje się filtracji.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 420038 (22) 2015 03 27

(51) C08J 9/00 (2006.01)

(31) 837/MUM/2014 (32) 2014 03 28 (33) IN

(86) 2015 03 27 PCT/IB2015/052270
(87) 2015 10 01 WO15/145394

(71) Godavari Biorefineries Ltd., Fort Mumbai, IN
(72) GADHE RAVINDRA, IN; PAGAR SHANUL, IN; 

SRIVASTAVA SANGEETA, IN

(54) Sposób wytwarzania środka pianotwórczego 
o wysokiej temperaturze zapłonu

(57) Niniejsze zgłoszenie ujawnia sposób wytwarzania środka 
pianotwórczego o wysokiej temperaturze zapłonu przez podzia-
łanie na aldehyd alkoholem w obecności katalizatora kwasowego 
w podwyższonej temperaturze, a następnie dodanie soli węglano-
wej z wytworzeniem środka pianotwórczego i polimeru.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 415906 (22) 2016 01 26

(51) C08J 9/35 (2006.01)

 C08K 3/08 (2006.01)

 C08K 13/06 (2006.01)

 B29C 67/20 (2006.01)

(71) ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot
(72) ŻELECHOWSKA KAMILA; ORLIKOWSKI JERZY

(54) Sposób wytwarzania porowatych 
nanokompozytów polimerowych z nanocząstkami 
metalu o właściwościach biobójczych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest, przedstawiony na rysunku, spo-
sób wytwarzania porowatych nanokompozytów polimerowych 
z nanocząstkami metalu o właściwościach biobójczych. Sposób 
charakteryzuje się tym, że koloidalnym roztworem nanocząstek 
metalu zwilża się porofor, po czym suszy się porofor do odparo-
wania rozpuszczalnika koloidalnego roztworu nanocząstek metalu 
uzyskując porofor z zaimplementowanymi nanocząstkami metalu, 
po czym porofor z zaimplementowanymi nanocząstkami metalu 

Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2016 02 11 
 2017 06 30
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miesza się z granulatem tworzywa sztucznego i z tej mieszani-
ny wytwarza się elementy w procesie wtrysku lub wytłaczania 
tworzywa.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 415975 (22) 2016 01 29

(51) C08J 11/22 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) FORMELA KRZYSZTOF; HAPONIUK JÓZEF

(54) Sposób wytwarzania regeneratu z odpadów 
gumowych, zwłaszcza opon samochodowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania regene-
ratu z odpadów gumowych, zwłaszcza opon samochodowych, 
polegający na mieszaniu miału gumowego z dodatkiem asfaltu 
i/lub lepiszczy węglowodorowych, który charakteryzuje się tym, 
że miał gumowy zawierający cząstki gumy o wielkości do 5 mm 
miesza się w warunkach autotermicznych z dodatkiem asfaltu 
i/lub lepiszczy węglowodorowych w ilości do 30% masowych oraz 
z dodatkiem nadtlenków nieorganicznych lub organicznych w ilo-
ści do 10% masowych. Otrzymany regenerat gumowy może być 
stosowany jako substytut elastomeru lub napełniacz w mieszan-
kach kauczukowych, jako modyfikator termoplastycznych kompo-
zycji polimerowych, modyfikator cementu oraz modyfikator asfal-
tów drogowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415832 (22) 2016 01 18

(51) C09D 11/02 (2014.01)

 C09D 4/02 (2006.01)

 C09D 109/06 (2006.01)

 C09D 7/12 (2006.01)

(71) TEKPUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło

(72) WIT MARIAN; BOCZKOWSKI PIOTR; BOCZKOWSKI JACEK

(54) Farba drukarska
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest farba drukarska wodna, która 
zawiera 10-30 części wagowych na 100 części wagowych farby do-
datku stanowiącego roztwór 5-12 części wagowych pochodnej C12  
2-hydroksyfenylo-s-triazyny, 5-12 części wagowych pochodnej C13  
2-hydroksyfenylo-s-triazyny 0,5-2 części wagowych 2,6-bis(1,1-
-dimetyloetylo)-4-(fenylenometyleno)cykloheksa-2,5-dien-1-on 
i 2,5-11 części wagowych fenoksyetyloakrylanu w 63-87 częściach 
wagowych wody.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415827 (22) 2016 01 19

(51) C09D 133/00 (2006.01)

 C09D 5/00 (2006.01)

 C09C 1/36 (2006.01)

(71) NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(72) MOŚCICKI ANDRZEJ; MAZUREK PRZEMYSŁAW

(54) Arkusz reklamowy samoczyszczący 
oraz sposób wytwarzania arkusza reklamowego 
samoczyszczącego

(57) Arkusz reklamowy samoczyszczący (50), zawierający pod-
łoże, na którym znajduje się warstwa nadruku pokryta warstwą 
chemoutwardzalnej farby zawierającej: składnik żywiczny zawiera-
jący żywice akrylowe, kompozycję rozpuszczalnikową oraz skład-
nik sieciujący zawierający związki sieciujące, znamienny tym, że: 
kompozycja rozpuszczalnikowa farby zawiera: rozpuszczalniki aro-
matyczne w łącznej ilości od 5 do 10% wag. farby; rozpuszczalniki 
alifatyczne wybrane z grupy alkanów w ilości od 5 do 10% wag. 
farby; rozpuszczalniki z grupy estrów, w ilości 20 do 25% wag. farby; 
przy czym farba zawiera ponadto: nano-dwutlenek tytanu sferycz-
ny o średniej wielkości cząstek w zakresie od 1 do 3 nm w otocz-
ce z poli(winylopirolidonu)(PVP) o stężeniu w farbie od 200 ppm 
do 2000 ppm; oraz jako surfaktant niejonowy: eter polimeru glikolu 
polietylenowego i p–tert-oktylofenolu w ilości od 0,3 do 0,6% wag. 
farby; przy czym stosunek objętościowy składnika żywicznego far-
by do składnika sieciującego farby wynosi 4:1.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 415857 (22) 2016 01 19

(51) C09J 125/10 (2006.01)

 C09J 11/04 (2006.01)

(71) ITER-OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(72) KURC-LISIECKA AGNIESZKA; PANASIUK WOJCIECH

(54) Klej, zwłaszcza do kaszerowania tektury
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest klej do kaszerowania tektury 
na bazie wodnej dyspersji polimeru butadienowo-styrenowego, 
który charakteryzuje się tym, że zawiera ciecz magnetorologiczną, 
przy czym jej zawartość w kleju wynosi 15-20%. Ciecz magnetoro-
logiczna zawiera olej silikonowy, wodny roztwór żelaza karbonylko-
wego Fe(CO)5 oraz tlenek krzemu SiO2.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415886 (22) 2016 01 22

(51) C09K 21/04 (2006.01)

 C09K 21/06 (2006.01)

 C09K 21/10 (2006.01)

 C08K 3/10 (2006.01)

 C08K 3/32 (2006.01)

 C08K 5/053 (2006.01)

 C08K 5/3492 (2006.01)

 C08L 23/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa

(72) JANKOWSKI PIOTR; KIJOWSKA DOROTA; 
LEGOCKA IZABELLA; GÓRECKA EWA

(54) Sposób otrzymywania antypirenu do tworzyw 
sztucznych oraz kompozycje polimerowe 
o ograniczonej palności

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu otrzymywania antypirenu 
do tworzyw sztucznych, zwłaszcza do polipropylenu. Zgłoszenie 
dotyczy również kompozycji polimerowych, zawierających anty-
piren. Sposób otrzymywania antypirenu do tworzyw sztucznych, 



Nr  16/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 25

charakteryzuje się tym, że prowadzi się syntezę intensywnie 
mieszając wodną dyspersję zawierającą 5-20%wag. melaminy, 
10-70%wag. polifosforanu amonu, 10-40%wag. pentaerytrytolu, 
0,5-5%wag. cynianu cynku, 5-20%wag. kwasu cyjanurowego, po-
czątkowo przez 0,5-2 godzin w temperaturze pokojowej, następ-
nie przez 3-6 godzin w temperaturze nie przekraczającej 90°C, 
po czym wyodrębnia się gotowy produkt przez odparowanie 
wody i suszy w podwyższonej temperaturze pod zmniejszonym 
ciśnieniem.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 420377 (22) 2015 05 22

(51) C10B 53/00 (2006.01)

(31) US201462002674P (32) 2014 05 23 (33) US

(86) 2013 05 22 PCT/US2015/032252
(87) 2015 11 26 WO15/179806

(71) LP Amina LLC, Charlotte, US
(72) LATTA WILLIAM, US; TARGETT MATTHEW, US;  

GADALLA HANI, US; WILLIAMS WILLIAM, US;  
ASSMANN JENS, DE; BELLINGHSUSEN RAINER, DE; 
MLECZKO LESLAW, DE

(54) Układ i sposób wytwarzania węglowodorów 
i wzbogaconego węgla poprzez katalityczną 
pirolizę węgla w łagodnej temperaturze

(57) Sposób wzbogacania stałego materiału węglowego obej-
mujący ogrzewanie stałego materiału węglowego w obecności ka-
talizatora w warunkach częściowej pirolizy i otrzymywanie wzbo-
gaconego stałego produktu węglowego, produktu gazowego, 
i zużytego katalizatora.

(71 zastrzeżeń)

A1 (21) 415865 (22) 2016 01 20

(51) C10G 32/02 (2006.01)

(71) KURASZ STANISŁAW, Międzylesie
(72) KURASZ STANISŁAW

(54) Aktywator trójpolowy paliw
(57) Przedmiotem wynalazku jest trójpolowy aktywator do ma-
gnetycznej obróbki paliw. Aktywator ten posiada dwie obudo-
wy. W obudowie (1) umieszczono magnes stały główny (3) wraz 
z nabiegunnikiem (4). W obudowie (2) umieszczono magnesy 
stałe (5 i 6), przedzielone rdzeniami ferrytowymi (7). Magnesy sta-
łe (5 i 6) oraz rdzenie ferrytowe (7) posiadają wspólny nabiegun-
nik (4). Powierzchnie stosów magnetycznych są do siebie i osi pali-
wa równoległe.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415958 (22) 2016 01 28

(51) C10L 1/32 (2006.01)

 B02C 19/18 (2006.01)

(71) STOKŁOSA WITOLD, Czerwionka-Leszczyny;  
KONZAK ANTONI, Bytom;  
MIODUSZEWSKI ANDRZEJ DARIUSZ, Jabłonna

(72) STOKŁOSA WITOLD; KONZAK ANTONI;  
MIODUSZEWSKI ANDRZEJ DARIUSZ

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania zawiesiny 
wodno węglowej

(57) Sposób wytwarzania zawiesiny wodno-węglowej, charakte-
ryzuje się tym, że węgiel o uziarnieniu poniżej 10 mm miesza się 
z wodą w proporcji od 50:50 do 75:25 części węgla do części wody 
przy uwzględnieniu wilgotności węgla a następnie rozdrabnia się 
w reaktorach elektromagnetycznych zawierających mielniki ferro-
magnetyczne w ilości co najmniej 10% objętości komory roboczej 
do frakcji od 50 do 500 μm a następnie po oczyszczeniu z miel-
ników ferromagnetycznych wypływającą z reaktora zawiesinę roz-
drabnia się znanymi metodami w młynie koloidowym (10) do frak-
cji mniejszej niż 30 μm.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 415951 (22) 2016 01 28

(51) C11D 3/382 (2006.01)

 A61K 8/97 (2006.01)

 A61Q 19/10 (2006.01)

 A61Q 5/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) SIKORA ELŻBIETA; OLSZAŃSKA MARTA;  
OGONOWSKI JAN

(54) Kompozycja do mycia ciała i włosów
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja do mycia ciała 
i włosów zawiera substancje powierzchniowo czynne, zagęstnik 
w postaci gumy ksantanowej rozpuszczony w glicerynie, konser-
want w ilości zapewniającej czystość i stabilność mikrobiologiczną 
kompozycji, regulator kwasowości w postaci kwasu cytrynowe-
go w ilości wymaganej do ustalenia pH kompozycji w zakresie 
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od 4,5 do 6,5, wodę oraz składnik aktywny. Jako składnik aktywny 
kompozycja zawiera ekstrakt, pozyskany z nasion marchwi ditlenkiem 
węgla w warunkach nadkrytycznych, w ilości od 0,05 do 2% mas.,   
wprowadzony do kompozycji w formie układu mikroemulsyjne-
go w mieszanie surfaktantów, w którym to układzie mikroemul-
syjnym stosunek masowy ekstraktu do mieszaniny surfaktantów 
wynosi od 0,01:0,99 do 0,05:0,95, przy czym mieszanina substancji 
powierzchniowo czynnych stanowi 5-40% mas. kompozycji i skła-
da się z przynajmniej dwóch składników z grupy obejmującej po-
liglukozyd laurylowy w ilości do 20% mas., poliglukozyd kokilowy 
w ilości do 10% mas., sól sodową glicynianów kwasów tłuszczo-
wych oleju kokosowego w ilości do 30% mas., sól sodową lauro-
ilosarkozynianu w ilości do 20% mas., sól disodową glutaminianów 
kwasów oleju kokosowego w ilości do 20% mas., kokoamidopropy-
lobetainę w ilości do 20% mas.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 419758 (22) 2016 12 09

(51) C12M 3/00 (2006.01)

 C12M 1/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SZAFRAN ROMAN

(54) Sposób wytwarzania  urządzenia mikrofluidalnego 
do prowadzenia hodowli komórek w gradiencie 
substancji bioaktywnej

(57) Sposób wytwarzania urządzeń mikrofluidalnych, w szczegól-
ności do prowadzenia hodowli komórek w gradiencie substancji 
bioaktywnej charakteryzujący się tym, że w pierwszym etapie 
na podstawie zaprojektowanej trójwymiarowej geometrii przygo-
towuje się dwuwymiarowe mapy warstw mikroukładu; w drugim 
etapie wytwarza się elementy i struktury urządzenia na warstwach 
z błony klejowej, poli(metakrylanu)metylu PMMA oraz folii samo-
przylepnej, w tym celu błonę klejową osłoniętą dwustronnie folią 
osłonową przecina się poprzez naświetlanie skupioną wiązką lase-
ra CO2 o długości fali 10,6 mikrometra i w ten sposób wytwarza 
się komory mikrourządzenia rozlokowane w warstwie funkcjonal-
nej, a PMMA przecina się i graweruje skupioną wiązką lasera CO2 
i w ten sposób otrzymuje zbiorniki płynów, punkty orientacyjne 
i podziałkę milimetrową rozlokowane w pokrywie, folię samoprzy-
lepną osłoniętą od strony kleju folią osłonową przecina się poprzez 
naświetlanie skupioną wiązką lasera CO2 i w ten sposób wytwa-
rza się osłony zbiorników; w trzecim etapie warstwę funkcjonalną 
czyści się i suszy; w czwartym etapie łączy się podstawę ze szkła 
lub PMMA z pokrywą mikrourządzenia za pomocą warstwy funk-
cjonalnej i dociska; w piątym etapie mikrourządzenie poddawane 
jest rozprężeniu w komorze termicznej; w szóstym etapie czyści się 
i sterylizuje komory mikrourządzenia; w siódmym etapie modyfiku-
je się wewnętrzną powierzchnię komór chemicznie lub fizycznie; 
a w ósmym etapie łączy się osłony zbiorników zasilających z mikro-
systemem, przy czym wszystkie etapy procesu wytwarzania mogą 
być prowadzone niezależnie.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 415947 (22) 2016 01 28

(51) C12N 1/20 (2006.01)

 C12R 1/25 (2006.01)

(71) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,  
Wysokie Mazowieckie;  
PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(72) HECZKO PIOTR B.; STRUS MAGDALENA;  
SAPIŃSKI DARIUSZ; ŁAPIŃSKA HANNA

(54) Nowy szczep Lactobacillus plantarum PL4
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest nowy szczep Lactobacillus 
plantarum o właściwościach probiotycznych, zdolny do korzystne-
go wpływania na funkcjonowanie komórek błony śluzowej jelita 

w kierunku jej uszczelniania i wygaszania stanów zapalnych. Nowy 
szczep Lactobacillus plantarum oznaczony symbolem PL4 został 
zdeponowany, zgodnie z traktatem budapeszteńskim o międzyna-
rodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postę-
powania patentowego, w Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów (PCM) 
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akade-
mii Nauk we Wrocławiu w dniu 18 listopada 2015 pod numerem 
B/00104.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415883 (22) 2016 01 22

(51) C12N 9/22 (2006.01)

 C12Q 1/68 (2006.01)

(71) BIOTECH INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) BUJNICKI JANUSZ MAREK; SKOWRONEK KRZYSZTOF; 
GŁÓW DAWID; KURKOWSKA MAŁGORZATA

(54) RNazy MiniIII, sposoby zmiany specyficzności cięcia 
sekwencji RNA przez RNazy MiniIII 
oraz ich zastosowania

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest RNaza MiniIII, której sekwencja 
aminokwasowa obejmuje część akceptorową i przeszczepialną 
helisę α4 oraz przeszczepialną pętlę α5b - α6, tworzące struktury 
odpowiednio helisy α4 i pętli α5b - α6 w strukturze RNazy MiniIII,  
przy czym fragmenty tworzące struktury odpowiednio helisy α4 
i pętli α5b - α6 odpowiadają strukturalnie odpowiednim strukturom 
helisy α4 i pętli α5b- α6, tworzonym przez fragmenty odpowiednio 
46-52 i 85-98 sekwencji aminokwasowej RNazy MiniIII z Bacillus sub-
tilis, przy czym wymieniona RNaza MiniIII wykazuje w cięciu dsRNA 
specyficzność sekwencyjną, zależną jedynie od sekwencji rybo-
nukleotydowej substratu, a niezależną od występowania struktur 
drugorzędowych w strukturze substratu i niezależną od obecności 
innych białek wspomagających, i przy czym RNazą MiniIII nie jest 
białko MiniIII z Bacillus subtilis o SEQ ID NO: 1 ani o SEQ ID NO: 1 
z mutacją D94R. Zgłoszenie dotyczy również sposobu otrzymywa-
nia chimerycznej RNazy MiniIII, konstruktu kodującego RNazę Mi-
niIII, komórki obejmującej gen kodujący RNazę MiniIII, zastosowania 
RNazy MiniIII do cięcia dsRNA oraz sposobu cięcia dsRNA w sposób 
zależny jedynie od sekwencji rybonukleotydowej.

(31 zastrzeżeń)

A1 (21) 415891 (22) 2016 01 22

(51) C23C 2/06 (2006.01)

 C23C 2/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź;  
NOVA-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock

(72) KLIMEK LESZEK; LIPA SEBASTIAN MARCIN;  
DYBOWSKI KONRAD; ATRASZKIEWICZ RADOMIR PIOTR; 
NOWAKOWSKI PIOTR

(54) Kąpiel do wytworzenia powłoki cynkowej 
o podwyższonej odporności antykorozyjnej

(57) Kąpiel do wytworzenia powłoki cynkowej o podwyższo-
nej odporności antykorozyjnej, składająca się z cynku, aluminium, 
magnezu, niklu oraz zanieczyszczeń, których obecność wynika 
ze składu chemicznego materiałów wsadowych do kąpieli, zaś 
ich wpływ na własności kąpieli jest pomijalny, charakteryzująca się 
tym, od 0,05 od 0,25% Mg, od 0,2 do 2% Al, od 0,02 do 0,12% Ni, 
reszta stanowi Zn.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415860 (22) 2016 01 21

(51) C23C 4/18 (2006.01)

 B24C 1/00 (2006.01)

 B05D 3/02 (2006.01)
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(71) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII  
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(72) KALBARCZYK ADRIAN

(54) Sposób malowania proszkowego ocynkowanych 
ogniowo elementów stalowych

(57) Sposób malowania proszkowego stalowych elementów 
ocynkowanych ogniowo, w którym przygotowuje się elemen-
ty do malowania, wprowadza się elementy do kabiny malarskiej, 
w której napyla się na elementy farbę proszkową, po czym wy-
grzewa się elementy z farbą proszkową, charakteryzujący się tym, 
że przygotowuje się elementy do malowania w ten sposób, że pod-
daje się je śrutowaniu za pomocą śrutu kwasoodpornego z dodat-
kiem preparatu emulgującego, po czym poddaje się oczyszczone 
elementy wygrzewaniu odgazowującemu w temperaturze wy-
grzewania od 140 do 160°C w czasie niezbędnym do osiągnięcia tej 
temperatury wygrzewania w całej objętości elementu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415970 (22) 2016 01 29

(51) C25D 5/02 (2006.01)

 C25D 5/48 (2006.01)

 B05D 5/06 (2006.01)

(71) NEWECKI PIOTR, Warszawa
(72) NEWECKI  PIOTR

(54) Sposób zdobienia metali zwłaszcza wyrobów 
złotniczych i jubilerskich

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zdobienia metali zwłasz-
cza wyrobów złotniczych i jubilerskich, który polega na tym, że wy-
rób przed zdobieniem pokrywa się warstwą substancji ochronnej 
odpornej na działanie procesów galwanicznych, a następnie wiąz-
ką lasera graweruje się na wyrobie motyw zdobniczy, po czym 
motyw zdobniczy pokrywa się galwanicznie innym metalem niż 
ten z którego jest wykonany wyrób, a w końcowym etapie wyrób 
z wygrawerowanym motywem zdobniczym pokrytym galwanicz-
nie poddaje się usunięciu substancji ochronnej.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO  I  PAPIERNICTWO

A1 (21) 415928 (22) 2016 01 28

(51) D06M 11/83 (2006.01)

 D06P 5/24 (2006.01)

(71) BEDNAREK ALEKSANDER ALBED PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Łódź

(72) BEDNAREK ALEKSANDER; JERUZAL MICHAŁ

(54) Sposób wytwarzania dzianiny elektroprzewodzącej 
trudnopalnej oraz dzianina elektroprzewodząca 
trudnopalna wytworzona tym sposobem

(57) Sposób wytwarzania dzianiny trudnopalnej elektroprzewo-
dzącej, wg. schematu na rysunku, w którym na dzianinę nanosi się 
warstwę elektroprzewodzącą zawierającą ścieżki elektroprzewo-
dzące charakteryzuje się tym, że: na podłoże nośnikowe nanosi się 
ścieżki atramentu elektroprzewodzącego zawierającego jako wy-

pełniacz elektroprzewodzący nanocząstki srebra o średniej wiel-
kości w zakresie od 45 do 55 nm w otoczce parafinowej w ilości 
od 18 do 22%; a następnie podłoże nośnikowe naświetla się pro-
mieniowaniem ultrafioletowym o długości fali od 10 do 400 nm,  
przez czas od 5 do 15 sekund; po czym podłoże nośnikowe 
poddaje się kalandrowaniu termicznemu w temperaturze w za-
kresie od 120 do 150°C, przy sile docisku wałów kalandrujących 
wynoszącej od 2 do 3 barów, przy zachowaniu linowej prędko-
ści przesuwu podłoża nośnikowego przez kalander w zakresie 
od 15 do 25 mb/min; natomiast na dzianinę nanosi się warstwę reak-
tywnego poliuretanowego kleju termotopliwego o temperaturze 
od 80 do 110 zawierającego melaminę w ilości od 6 do 8% wag.  kle-
ju oraz mączkę keratynową z piór kurzych w ilości od 6 do 8% wag.  
kleju jako substancje antypirenowe; i łączy się dzianinę od strony 
kleju z podłożem nośnikowym od strony ścieżek elektroprzewo-
dzących na powlekarko-drukarce; a następnie pozostawia się dzia-
ninę na czas niezbędny do całkowitego związania warstwy kleju.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 415851 (22) 2016 01 19

(51) D06P 1/34 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) BORUSZCZAK ZYGMUNT; MARZEC ANNA

(54) Sposób barwienia tkanin bawełnianych,  
wełnianych i poliamidowych 
barwnikami naturalnymi

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób barwienia tkanin ba-
wełnianych, wełnianych i poliamidowych barwnikami naturalnymi, 
po ewentualnym uprzednim zaprawieniu ich solami glinu, żelaza 
lub cyny, przy użyciu barwników z barwnikodajnych surowców 
roślinnych, charakteryzuje się tym, że wysuszony surowiec barw-
nikodajny, umieszczony w woreczkach lub saszetkach z tkani-
ny lub włókniny filtracyjnej, poliestrowej lub polipropylenowej 
lub z półprzepuszczalnego papieru, rozmieszcza się równomiernie 
w aparacie barwiarskim i prowadzi proces barwienia. Zaprawienie 
tkaniny przeznaczonej do barwienia prowadzi się w wodnym roz-
tworze zasadowego siarczanu glinu, zasadowego octanu żelaza(III) 
lub chlorku cyny(IV). Proces barwienia prowadzi się w temperatu-
rze 80-100°C, przy Ph 5-8, przy krotności kąpieli 1:40 do 1:80.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415927 (22) 2016 01 28

(51) D06P 5/00 (2006.01)

 D06P 5/24 (2006.01)

(71) BEDNAREK ALEKSANDER ALBED PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Łódź

(72) BEDNAREK ALEKSANDER; JERUZAL MICHAŁ
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(54) Sposób wytwarzania dzianiny ozdobnej 
trudnopalnej oraz dzianina ozdobna trudnopalna 
wytworzona tym sposobem

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania dzianiny 
ozdobnej trudnopalnej. W sposobie tym na podłoże transferowe 
nanosi się warstwę ozdobnego nadruku i łączy się dzianinę z pod-
łożem transferowym za pomocą kleju w procesie kalandrowania, 
a następnie stabilizuje się całość. Sposób charakteryzuje się tym, 
że na dzianinę nanosi się nieciągłą warstwę kleju zawierającą ob-
szary kleju nie przylegające do siebie, przy czym powierzchnia 
obszarów kleju stanowi do 30% całkowitej powierzchni nieciągłej 
warstwy kleju; przy czym jako klej stosuje się klej termoutwardzal-
ny na bazie wodnej dyspersji zawierający melaminę w ilości od 6 
do 8% wag. kleju oraz mączkę keratynową z piór kurzych w ilości 
od 6 do 8% wag. kleju jako substancje antypirenowe; przy czym 
w procesie kalandrowania styka się dzianinę od strony nieciągłej 
warstwy kleju z podłożem transferowym od strony ozdobnego 
nadruku i ogrzewa się warstwy na kalandrze do temperatury w za-
kresie od 150 do 180°C, przy sile docisku wałów kalandrujących 
wynoszącej od 2 do 3 barów, przy zachowaniu linowej prędkości 
przesuwu dzianiny przez kalander w zakresie od 15 do 25 mb/min.; 
a następnie usuwa się z dzianiny warstwę transferową, po czym 
dzianinę z naniesioną warstwą ozdobną poddaje się stabilizacji 
niskotemperaturowej. Zgłoszenie obejmuje też dzianinę ozdobną 
trudnopalną.

(12 zastrzeżeń)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE  ZESPOLONE

A1 (21) 415904 (22) 2016 01 25

(51) E02D 17/20 (2006.01)

 E02B 3/12 (2006.01)

(71) TIM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(72) BOCHEŃSKI MACIEJ; BOREK IRENEUSZ;  
CZEKAJ TOMASZ

(54) Bariera ochronna przeciw szkodliwemu  
działaniu bobrów

(57) Barierę ochronną przeciw szkodliwemu działaniu bobrów 
stanowi siatka (3) o oczkach (4) zapewniających swobodny prze-
pływ wody i trwale połączonej w węzłach (5) z materiału (2) o pod-
wyższonej wytrzymałości na rozrywanie i odpornego na działania 
czynników atmosferycznych. Siatka (3) pokryta jest na całej swojej 

powierzchni trwale z nią związanym nasypem (1) z ostrokrawędzio-
wego kruszywa o frakcji piasku lub nasypem (1) z ziarna ściernego.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 415903 (22) 2016 01 25

(51) E04C 3/04 (2006.01)

 E04B 5/02 (2006.01)

(71) FABUD WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH 
SPÓŁKA AKCYJNA, Siemianowice Śląskie

(72) HYŁA RYSZARD; STAROSOLSKI WŁODZIMIERZ

(54) Prefabrykowany element konstrukcyjny
(57) Prefabrykowany element konstrukcyjny przeznaczony 
do wykonywania otworów w stropach z kanałowych płyt sprężo-
nych lub żelbetowych, charakteryzuje się tym, że jest on zespolo-
nym prefabrykatem zawierającym przyotworową płytę lub przy-
otworowe płyty stropowe (1), poprzeczną lub poprzeczne do nich 
belki żelbetowe (2) oraz elementy podpierające (3), w którym czo-
łowe obrzeże przyotworowej płyty stropowej (1) zespolone jest 
z poprzeczną belką żelbetową (2), na końcach której nierozłącznie 
przymocowany jest jeden lub dwa elementy podpierające (3).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 415961 (22) 2016 01 28

(51) E04F 13/075 (2006.01)

(71) OLSZEWSKI BOGUSŁAW, Rumia
(72) OLSZEWSKI BOGUSŁAW

(54) Panel termoizolacyjny
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest panel termoizolacyjny (1), który 
ma postać zespołu wielowarstwowego, zestawionego z zewnętrz-
nej płyty (2) oraz z wewnętrznej płyty (3) z materiału termoizolacyj-
nego. Wewnątrz co najmniej jednej z płyt (2, 3) występuje pustka 
powietrzna (4). Pomiędzy zewnętrzną płytą (2) i wewnętrzną pły-
tą (3) znajduje się pośrednia płyta łącząca (5) Pustka powietrzna (4) 
ograniczona jest obrzeżem (6, 9) płyty wewnętrznej (3) i/lub płyty 
zewnętrznej (2). Pustka powietrzna (4) znajduje się w jednej lub 
w obu płytach (2, 3) po jednej stronie lub po obu stronach pośred-
niej płyty łączącej (5). W obrzeżach (9) płyty zewnętrznej (2) zamy-
kających pustkę powietrzną (4) znajdują się kanały wentylacyjne. 
W obrębie pustek powietrznych (4) w obu płytach (2, 3) znajdują się 
elementy dystansowe z materiału spienionego o wysokości odpo-
wiadającej grubości pustek powietrznych (4).

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 415957 (22) 2016 01 28

(51) E04F 15/02 (2006.01)

(71) SALAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Suwałki

(72) URYNOWICZ TOMASZ; GALAS ADAM

(54) Zaczep i system do montażu elementów 
podłogowych

(57) Zaczep do montażu sąsiadujących elementów podłogowych 
na elemencie podkładowym, wykonany z jednego arkusza spręży-
stego materiału, charakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej dwa 
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uchwyty dolne (3, 3’) obejmujące co najmniej część elementu pod-
kładowego i co najmniej dwa uchwyty górne (4, 4’), z których jeden 
jest sprzęgany z jednym z sąsiadujących elementów podłogowych, 
zaś drugi jest sprzęgany z drugim z sąsiadujących elementów 
podłogowych, przy czym uchwyty (3, 3’, 4, 4’) wykonane są przez 
nacięcia arkusza i wygięcie jego odpowiednich obszarów. System 
do montażu elementów podłogowych, zawiera co najmniej jeden 
zaczep oraz co najmniej jeden element podkładowy.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 415938 (22) 2016 01 27

(51) E04H 6/10 (2006.01)

 E04B 1/343 (2006.01)

(71) HORODECKI JAROSŁAW STANISŁAW, Grzybowo; 
KOWALCZYK ANDRZEJ MIROSŁAW, Szczecin

(72) HORODECKI  JAROSŁAW STANISŁAW;  
KOWALCZYK ANDRZEJ MIROSŁAW

(54) Panel samonośny z konstrukcją wsporczą 
oraz sposób montażu panelu samonośnego 
z konstrukcją wsporczą

(57) Panel o kształcie zbliżonym do prostokąta ma na przeciw-
ległych bokach blachownice (6), połączone ze sobą poprzecznia-
mi (7) z podłużnicami lub kratownicą, gdzie górne powierzchnie 
blachownic (6), poprzecznic (7), podłużnic lub blachownic (6) 
i kratownic są zlicowane, oraz do których przymocowana jest bla-
cha (11), oraz końce blachownic (6) mają wycięcie (15) i co najmniej 
po jednym otworze montażowym na dole, do którego za pomocą 
śruby (10), lub nitu przykręcana jest co najmniej jedna półka (13) 
w kształcie płaskiej poziomej płyty, przymocowanej do słupa (2) 
poprzez spawanie lub zgrzewanie lub przykręcenie lub nitowanie, 
korzystnie podpartej wspornikiem, przyspawanym do słupa (2), 
oraz końce blachownic (6) mają co najmniej po jednym otworze 
montażowym u góry, do którego za pomocą śruby (10), lub nitu 
przykręcany jest uchwyt (14) o kształcie płaskiej płyty, przymo-
cowanej pionowo do słupa (2) poprzez spawanie lub zgrzewanie 
lub przykręcenie lub nitowanie, przy czym słup (2) w dolnej części 
ma co najmniej jeden otwór montażowy, do którego za pomocą 
śrub (10) przykręcana jest podstawa (3), stanowiąca znany profil 

oraz w górnej części słup (2) ma otwory montażowe do przykrę-
cenia drugiego słupa (2) lub słupka bariery. Prefabrykowany panel 
na miejscu montażu podnoszony jest podnośnikiem i poziomo-
wany oraz ustalany względem wymaganej rzędnej posadowienia, 
następnie do panelu przymocowywane są słupy (2) w ilości wy-
nikającej z miejsca montażu, następnie do słupów (2) mocowane 
są podstawy (3) w ten sposób, że w podstawie (3) wykonuje się 
w trakcie montażu otwory odpowiadające otworom w słupie (2) 
na wysokości wynikającej z odległości między otworami w słu-
pie (2) a powierzchnią podłoża, na której ma być posadowiony 
panel na właściwej rzędnej, a następnie za pomocą śrub (10) łączy 
się słup (2) z podstawą (3), przy czym metoda ta jest jednocześnie 
metodą regulacji rzędnej posadowienia górnej płaszczyzny panelu 
poprzez dostosowanie wysokości słupa do nierówności podłoża, 
następnie po powtórzeniu czynności dla wszystkich słupów (2) 
panel może być odłączony od podnośnika i staje się zespolonym 
panelem, następnie opisany wyżej ciąg czynności powtarzany jest 
dla wszystkich kolejnych paneli, przy czym po zakończeniu monto-
wania wszystkich paneli montowane są schody, rampa lub winda 
a następnie, jeżeli jest to wymagane, montowane są belki odbojo-
we (19) i inne elementy ochronne.

(52 zastrzeżenia)

A1 (21) 415940 (22) 2016 01 28

(51) E04H 17/20 (2006.01)

 E04H 17/16 (2006.01)

 E04H 17/06 (2006.01)

(71) NOVA-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock

(72) NOWAKOWSKI PIOTR

(54) Słupek ogrodzeniowy
(57) Słupek ogrodzeniowy jest wykonany z jednego kawałka ma-
teriału, w przekroju poprzecznym przypominający literę S, a jego 
końce (2) zagięte są do wewnątrz i posiadają wybrania (3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415867 (22) 2016 01 20

(51) E05B 37/02 (2006.01)

(71) TUREK ANDRZEJ BOGUSŁAW, Łódź
(72) TUREK ANDRZEJ BOGUSŁAW

(54) Zamek mechaniczny
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zamek mechaniczny. Konstruk-
cja składa się z płaskowników (8), ułożonych na sobie w stos z od-
powiednio wyfrezowanymi otworami sprzężonego za pomocą zę-
batki z obracającym się krążkiem z podziałką cyfrową na obwodzie. 
W otwory wyfrezowane w płaskowniku (8) wsuwa się częściowo 
rygiel zamykający (przesuwany za pomocą zębatki) i blokuje ruch 
poprzeczny płaskownika (8) albo wsuwa się całkowicie (jeżeli trafi 
na pozycje otwierającą) i umożliwia otworzenie zamka.

(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 415922 (22) 2016 01 27

(51) E06B 1/32 (2006.01)

 E06B 3/20 (2006.01)

 E06B 3/22 (2006.01)

 E04C 3/29 (2006.01)

(71) TYMOFIEJEWICZ RYSZARD PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE WITAL, Gołdap

(72) ŻYŁA ANDRZEJ

(54) Sposób wytwarzania wzdłużnych profili z tworzywa 
sztucznego ze wzmocnieniem metalowym oraz 
profil z tworzywa sztucznego ze wzmocnieniem 
metalowym

(57) Sposób wytwarzania wzdłużnych profili z tworzywa sztucz-
nego, w którym do komory wewnętrznej profilu wprowadza się 
wzmocnienie metalowe, które mocuje się do profilu za pomocą 
wkrętów, charakteryzuje się tym, że przed wprowadzeniem do ko-
mory wewnętrznej (11) profilu (10), na wzmocnienie (20) nakłada się 
ścieżki (31) kleju wzdłuż długości wzmocnienia, po czym za pomo-
cą wkrętów (41) dociąga się wzmocnienie (20) komory wewnętrz-
nej (11) profilu (10) w miejscu ścieżek (31) kleju.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 415934 (22) 2016 01 27

(51) E06B 3/28 (2006.01)

 E06B 3/263 (2006.01)

(71) HAŚ ZDZISŁAW, Łódź
(72) HAŚ ZDZISŁAW

(54) Sposób zmniejszenia strat ciepła przez okna
(57) Sposób zmniejszenia strat ciepła przez okno w pomiesz-
czeniach polega na umieszczeniu w jego ramie okiennej przeźro-
czystej płyty poliwęglanowej komórkowej lub litej bezpośrednio 
na szybie lub w odległości od niej od kilku mm do kilkunastu mm.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415931 (22) 2016 01 27

(51) E06B 3/56 (2006.01)

 E06B 3/22 (2006.01)

(71) PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA, Ryki
(72) PUDŁO TADEUSZ; PUDŁO MARCIN

(54) Okno
(57) Okno składające się z ramy, skrzydła z rowkiem okuciowym, 
pakietu szybowego przyklejonego do skrzydła oraz poziomymi 
i pionowymi żebrami usytuowanymi wewnątrz skrzydła charak-
teryzuje się tym, że poziom wewnętrznej poziomej krawędzi (1) 
skrzydła (2) obniża się do wysokości uszczelki (3), która jest w ra-
mie (4), a pakiet szybowy (5) montuje się za pomocą środka klejące-
go do środkowej krawędzi poziomej (7) i środkowej krawędzi pio-
nowej (8) skrzydła (2), przy czym zewnętrzna boczna krawędź (6) 
skrzydła (2) styka się uszczelką (3) ramy (4) oraz z powierzchnią 
szyby zewnętrznej, zaś krawędzie dolne (9) wykonane są z usko-
kiem dla uszczelnienia środkowego, a wewnętrzna pozioma kra-
wędź (1) skrzydła (2) przechodzi łukiem w wewnętrzną krawędź 

pionową (10) skrzydła (2), która jest usytuowana równolegle do we-
wnętrznej krawędzi pionowej (11) z rowkiem uszczelkowym (12).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 415885 (22) 2016 01 22

(51) E06B 3/263 (2006.01)

 E06B 3/16 (2006.01)

 B05B 7/02 (2006.01)

(71) DOLNOŚLĄSKI INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bolesławiec

(72) DOSKOCZ JACEK; DOSKOCZ AGNIESZKA MAGDALENA; 
KARDASZ PIOTR; JAWORSKA EWA BARBARA;  
HALLER AGATA

(54) Sposób modyfikacji profili
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikacji ramy okna 
lub ramy drzwi balkonowych, mający na celu poprawienie izola-
cyjności cieplnej, szczelności, wytłumienia drgań oraz obniżenie 
poziomu hałasu i wilgoci w jej wnętrzu, co uzyskuje się dzięki za-
stosowaniu urządzenia z dyszą rozpylającą materiał termoizolacyj-
ny wewnątrz przegrody. Samo urządzenie składa się z pojemnika 
do przechowywania materiału termoizolacyjnego, układu dopro-
wadzającego sprężone powietrze i dyszy, która w zależności od po-
trzeb może mieć różną długość dopasowaną do długości profili. 
Dysza wraz z końcówką skonstruowana jest tak, aby materiał mógł 
zostać rozpylony równomiernie na bokach kanału ramy, do które-
go zostanie ona wprowadzona. Materiałem termoizolacyjnym jest 
tutaj farba termoizolacyjna lub zwykła z dodatkiem proszku termo-
izolacyjnego do farb. Średnica otworów dyszy musi być nie mniej-
sza niż 10 μm, gdyż taki jest maksymalny rozmiar ceramicznych mi-
krosfer, znajdujących się w farbach termoizolacyjnych i dodatkach 
termoizolacyjnych do farb.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 415824 (22) 2016 01 18

(51) E21D 11/40 (2006.01)

 E21D 23/04 (2006.01)

 E21F 13/08 (2006.01)

 B65G 69/22 (2006.01)

(71) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak
(72) HAJDUK JAN; DUDZIŃSKI DARIUSZ; RÓŻYCKI ŁUKASZ; 

CIENKUSZ SŁAWOMIR; MARCISZKIEWICZ KRZYSZTOF; 
ZARAJCZYK MARCIN
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(54) Urządzenie do manipulowania ciężkimi 
przedmiotami oraz płyta manewrowa  
do takiego urządzenia

(57) Urządzenie do manipulowania ciężkimi przedmiotami, przy-
stosowane do zabudowy sekcji zmechanizowanej obudowy ścia-
nowej, składa się z płyty manewrowej (2z), do której tylnej ściany (3) 
centralnie zamocowany jest zespół transportowy (4), zaś po jego 
bokach zespoły rozporowo-przekładkowe (5a, 5b). Natomiast 
do zespołu transportowego (4) zamocowany jest zespół robo-
czy (6). Do drugiego zespołu rozporowo-przekładkowego (5b) za-
mocowany jest pulpit sterowniczy (7). Ujawniono także urządzenie 
do manipulowania ciężkimi przedmiotami w wersji do rabowania 
sekcji.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 415834 (22) 2016 01 18

(51) E21F 17/18 (2006.01)

 B61B 3/00 (2006.01)

 F21L 2/00 (2006.01)

 B60Q 1/26 (2006.01)

 G08B 5/36 (2006.01)

(71) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany

(72) BUDNIOK TOMASZ; ŻYREK LESZEK;  
JENDROSKA DAWID; BIENIEK ANDRZEJ

(54) Mobilny zespół oświetlenia wyrobisk górniczych
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mobilny zespół oświetlenia wy-
robisk górniczych, zwłaszcza wyrobisk chodnikowych z ruchem 
górniczych kolejek podwieszonych, w dowolnym miejscu wyrobi-
ska chodnikowego, przeznaczony do oświetlenia wyznaczonych 
miejsc do wsiadania i wysiadania załogi oraz rozładunku i załadun-
ku materiałów. Mobilny zespół oświetlenia wyrobisk górniczych 
stanowi górnicza podwieszona kolejka (1) z napędem spalinowym 
oraz zintegrowany zespół oświetleniowy posobnie sprzężonych 
wielosegmentowych lamp (2) oświetleniowych LED zlokalizo-
wanych od strony odspągowej osobowych kabin (3) kolejki (1) 
i/lub na cięgłach (4), łączących poszczególne zespoły (5) trans-
portowe kolejki (1), przy czym wielosegmentowe lampy (2) mają 
poszczególne segmenty LED o różnym kącie położenia i szerokim 
kącie świecenia lamp (2), korzystnie z częścią segmentów LED w ko-
lorze czerwonym. Mobilny zespół oświetlenia pozwala na spraw-
niejsze przebudowywanie stacji materiałowo-osobowych i nie bę-
dzie konieczne elektryfikowanie odległych rejonów kopalni tylko 
ze względu na oświetlenie stacji materiałowo-osobowych, a tym 
samym znacznie obniży się koszty ponoszone na wykonywanie 
instalacji elektrycznej.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

A1 (21) 415835 (22) 2016 01 18

(51) F01D 11/00 (2006.01)

 F04D 29/30 (2006.01)

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US
(72) MOECKEL CURTIS WILLIAM, US;  

WOOD PETER JOHN, US; FALK ERIC ANDREW, US; 
BRZOZOWSKI JACEK; TARNOWSKI ANDRZEJ

(54) Zespół łopatki sprężarki do gazowego silnika 
turbinowego i sposób kontrolowania strumienia 
przecieku przez uszczelnienia wokół zespołu łopatki 
sprężarki do gazowego silnika turbinowego

(57) Zespół łopatki sprężarki do gazowego silnika turbinowego 
zawiera przynajmniej jedną z czterech struktur kontroli strumie-
nia przecieku, obejmujących osiowy łuk krawędzi natarcia (160) 
w pobliżu podstawy (128) łopatki, część (150) wewnętrznej plat-
formy (132) wewnętrznej taśmy (86) wystającą do przodu i mającą 
zaokrągloną geometrię, ujemny wznios korpusu płata wzdłuż kra-
wędzi natarcia (120) i w sąsiedztwie podstawy (128) i osiowy łuk kra-
wędzi spływu (170) dla przynajmniej części krawędzi spływu (122) 
łopatki w pobliżu podstawy (128). Wspomniane struktury kontroli 
przecieku zwiększają sprawność roboczą turbiny, zapobiegając 
przeciekom od stopni sprężarki z wyższym ciśnieniem do stopni 
o niższym ciśnieniu. Sposób kontrolowania strumienia przecieku 
przez uszczelnienia wokół zespołu łopatki sprężarki do gazowego 
silnika turbinowego, obejmuje aerodynamiczne kierowanie stru-
mienia przecieku wzdłuż wewnętrznej platformy (132).

(24 zastrzeżenia)

A1 (21) 415564 (22) 2016 01 29

(51) F01K 9/00 (2006.01)

 F01K 7/12 (2006.01)

 F28B 9/04 (2006.01)

 F25B 30/00 (2006.01)

(71) EGZERGIA EAST WEST RESEARCH SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot

(72) KOWALIK MICHAŁ

(54) Układ chłodzenia turbiny parowej, kondensacyjnej
(57) Układ chłodzenia turbiny parowej, kondensacyjnej, zawierają-
cy skraplacz pary wodnej, w obiegu którego krąży woda chłodząca 
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o temperaturze zbliżonej do temperatury powietrza atmosferycz-
nego, charakteryzuje się tym, że w obwodzie chłodzenia skraplacza 
pary wodnej (2), turbiny (1), w rurociągu doprowadzającym wodę, 
ma co najmniej jedną pompę ciepła (3), obniżającą temperaturę 
doprowadzanej do skraplacza (2) wody.

(1zastrzeżenie)

A1 (21) 415909 (22) 2016 01 26

(51) F02B 47/02 (2006.01)

 F02M 25/032 (2006.01)

(71) BRZESKI ARKADIUSZ, Łódź
(72) BRZESKI ARKADIUSZ

(54) Ultradźwiękowe urządzenie do podnoszenia 
czystości spalin

(57) Urządzenie zbudowane jest ze zbiornika (1) wykonanego 
z materiału nieprzepuszczającego wody, w którym jest umieszczo-
ny generator ultradźwiękowy (8) połączony elektrycznie z modu-
łem sterującym (13) zrealizowanym przez dławik elektryczny (5). 
W obudowie umieszczona jest sonda poziomu cieczy (11) która 
przekazuje impulsy elektryczne do modułu sterującego (13) który 
następnie załącza lub wyłącza pompę elektryczną (7) która pobiera 
płyn ze zbiornika zewnętrznego (12) jednocześnie emitując sygnał 
akustyczny (15). Płyn (10) doprowadzony jest do zbiornika zawiera-
jącego generator ultradźwiękowy za pomocą wyprowadzenia (6) 
ze zbiornika zewnętrznego płynu (12). Moduł sterujący jest zasila-
ny elektrycznie za pomocą przewodów (14). Wewnątrz zbiornika 
umieszczone są wypusty (2), które zapobiegają wychlapywaniu się 
wody w czasie pracy urządzenia. W górnej części zbiornika umiesz-
czone są otwory wyprowadzenia mgły wodnej (3, 4). Ponieważ 
używany jest tylko jeden z nich, drugi spełnia rolę odpowietrzenia 
układu, poprzez które jest zasysane powietrze do wnętrza zbior-
nika. W dalszej części zassane powietrze porywa cząsteczki mgły 
wodnej która wraz z nim trafia do komory spalania. Na rysunku cyr-
kulację powietrza przedstawiono za pomocą strzałek (9).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415950 (22) 2016 01 29

(51) F02M 29/06 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) OSIPOWICZ TOMASZ; KOWALEK SEBASTIAN; 
SZYDŁOWSKI WALDEMAR; LISOWSKI MACIEJ

(54) Rozpylacz paliwa
(57) Rozpylacz paliwa, który ma korpus, kanał doprowadzający 
paliwo, iglicę z parą precyzyjną, niepracującą częścią i stożkowym 
zaworem zamykającym wtryskowe otwory, przy czym na niepracu-
jącej części iglicy ma nacięte pierścienie prostopadłe do osi iglicy, 
charakteryzuje się tym, że na wewnętrznych ścianach korpusu (1) 
oraz w otworach wtryskowych (9) ma nacięty gwint (6) o stałym 
skoku gwintu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415953 (22) 2016 01 28

(51) F03B 7/00 (2006.01)

(71) STANISŁAWEK ZDZISŁAW, Radom
(72) STANISŁAWEK ZDZISŁAW

(54) Przysłona koła wodnego
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest przysłona (1), charakteryzująca 
się tym, że znajduje się na obwodzie i jest szersza po obu bokach, 
zagięta tworząc koryto i stanowi połowę obwodu koła wodne-
go (2). W górnej części jest zakrzywiona (3) do góry celem zagar-
nięcia większej ilości wody i znajduje się po stronie napełnionych 
przegród (czarek) wodą, która stanowi siłę napędową. Przysłona 
zapobiega wypływowi wody z przegród koła wodnego (2).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 415933 (22) 2016 01 27

(51) F03G 7/10 (2006.01)

(71) KOTLARZ WŁADYSŁAW, Żabokliki;  
NAWROCKI LESZEK, Siedlce;  
RÓŻAŃSKI ZENON, Glinojeck;  
PERKOWSKI GRZEGORZ, Siedlce;  
CHOJNACKI ZBIGNIEW, Piła;  
KOTLARZ JANINA, Żabokliki;  
LESZCZYŃSKA BARBARA, Żabokliki;  
BOJAR JOLANTA, Żabokliki;  
SKOLIMOWSKA HALINA, Żabokliki;  
TYMOSZCZUK KATARZYNA, Jagodnia

(72) NAWROCKI  LESZEK; CHOJNACKI  ZBIGNIEW;  
RÓŻAŃSKI  ZENON; KOTLARZ  JANINA; 
LESZCZYŃSKA  BARBARA; BOJAR JOLANTA; 
SKOLIMOWSKA  HALINA; TYMOSZCZUK KATARZYNA

(54) Turbina grawitacyjna
(57) Turbina zbudowana jest w ten sposób, że na wał główny na-
łożone są dwie ramy zbudowane z dźwigni równoramiennych (1), 
na których zamocowane są bębny. Bębny zbudowane są z dwóch 
tarcz z prowadnicami (5). W bębnach umieszczona jest mała dźwi-
gnia (6) wraz z ciężarkiem stabilizacyjnym (4). Ciężarek stabilizacyj-
ny umieszczony na prowadnicach dobrany jest tak, że podtrzymuje  
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dźwignię z ciężarkiem roboczym zawsze w jednakowej pozycji 
i znajduje się w najniższym punkcie bębna. Przy obrocie głów-
nych ramion równoramiennych ciężarki stabilizacyjne w stosunku 
do dużej dźwigni równają się zeru. Natomiast zachowanie się cię-
żarka małej dźwigni w stosunku do dużej dźwigni w każdej pozycji, 
jest takie, że od punktu zawieszenia jednej strony oddala się od osi 
podparcia a drugiej zbliża się do punktu podparcia, co powoduje 
moment obrotowy całego układu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415872 (22) 2016 01 20

(51) F16B 25/00 (2006.01)

 F16B 33/02 (2006.01)

(71) SOBIESKI KLAUDIUSZ, Płock
(72) SOBIESKI KLAUDIUSZ

(54) Wkręt samonawiercający o ujemnym kącie 
pochylenia gwintu

(57) Wkręt mocujący o ujemnym kącie pochylenia gwintu, prze-
znaczony głównie do mocowania blach, charakteryzujący się tym, 
że stosunek średnicy zewnętrznej (d1) do skoku gwintu (p) wynosi 
od 2,52 do 3, zaś stosunek średnicy zewnętrznej (d1) do średnicy 
rdzenia (d2) wynosi od 1,25 do 1,38 i ma łukowy zarys gwintu w czę-
ści górnej oraz łukowy zarys gwintu w części dolnej.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 415969 (22) 2016 01 29

(51) F16K 11/052 (2006.01)

(71) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica

(72) TRYTKO MARIUSZ

(54) Trójnik dwuprzepływowy oraz sposób działania 
trójnika dwuprzepływowego

(57) W trójniku dwuprzepływowym zamontowana jest prze-
pustnica (1), z profilowanej blachy, zamocowana na osi (2),  

osadzonej w otworach znajdujących się w ścianie blaszanego ka-
nału (3), na wysokości blaszanego króćca (4), przymocowanego 
do kanału (3). W jednej skrajnej pozycji przepustnica (1) zasłania 
wlot do króćca (4), a w drugiej skrajnej pozycji przepustnica zasłania 
wylot z kanału (3) pozwalając na kierowanie strumienia gorących 
gazów albo pod kątem, przez króciec (4) trójnika, albo prosto, przez 
rurę (3) trójnika. Wykonanie przepustnicy (1), rury (3) i króćca (4) 
z blachy pozwala na zastosowanie materiału odpornego na tem-
peratury około 1000°C, zwłaszcza blachy żaroodpornej. Zastosowa-
nie jednej przepustnicy umożliwia zmniejszenie rozmiarów trójni-
ka dwuprzepływowego. Obciążnik (5), zamocowany na osi, służy 
do utrzymania przepustnicy w skrajnych położeniach.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 415864 (22) 2016 01 20

(51) F24F 7/06 (2006.01)

 F24F 13/02 (2006.01)

 F24F 13/08 (2006.01)

(71) REVOLVENT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(72) ZACHARSKI MAREK; BIERNACKI JAROSŁAW;  

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 syste-
mach wentylacyjnych według wynalazku, charakteryzuje się tym, 
że zmienia się kierunek przepływu powietrza o 180 stopni, przy 
czym zmiana przepływu powietrza o 180 stopni odbywa się po-
przez wahadłowy obrót wentylatora lub zespołu wentylatorów (1), 
zamocowanego w obrotowej obudowie (2) o 90 stopni w komorze 
obrotu (3) urządzenia wentylacyjnego, z jednego skrajnego po-
łożenia w drugie skrajne położenie, ukierunkowując tym samym 
strumień powietrza. Urządzenie do zmiany kierunku przepływu 
powietrza w systemach wentylacyjnych według wynalazku mające 
wentylator lub zespół wentylatorów oraz otwór wlotowy i wylo-
towy powietrza, charakteryzuje się tym, że wentylator lub zespół 
wentylatorów (1) zamocowany jest w obrotowej obudowie (2), któ-
ra zamocowana jest obrotowo w komorze obrotu (3) i obraca się 
wahadłowo o 90 stopni, zajmując skrajne położenia.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 415926 (22) 2016 01 27

(51) F24F 13/02 (2006.01)

 F16L 9/17 (2006.01)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2017 02 23
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(71) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica

(72) TRYTKO MARIUSZ; LIGĘZKA RAFAŁ; ROKITA MARCIN

(54) Kanał zwłaszcza wentylacyjny oraz sposób montażu 
kanału zwłaszcza wentylacyjnego

(57) Kanał zwłaszcza wentylacyjny posiada, połączone ze sobą, 
blaszane elementy (1 i 2). Kształt elementu (1), w płaszczyźnie pro-
stopadłej do kierunku przepływu, jest podobny, korzystnie taki 
sam, do kształtu elementu (2). Kanał zwłaszcza wentylacyjny, wy-
konany z dwóch, zwłaszcza takich samych, elementów (1 i 2) uła-
twia produkcję. Połączenie, przez zasunięcie się za siebie zaczepów 
kształtowych na elemencie (1) z zaczepami kształtowymi na ele-
mencie (2), możliwe do wykonania bez narzędzi lub połączenie 
za pomocą nitowania albo skręcania wykonane przy pomocy pro-
stych narzędzi ręcznych, pozwala na montaż na placu budowy. Ka-
nały na plac budowy są transportowane w stanie rozmontowanym, 
zajmując podczas transportu mało miejsca. Montując element (1) 
w pozycji przesuniętej względem elementu (2) można połączyć 
ze sobą szeregowo kanały unikając użycia dodatkowych złączek.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 415912 (22) 2016 01 26

(51) F24H 1/12 (2006.01)

 F28D 1/03 (2006.01)

 H05B 3/30 (2006.01)

(71) DOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(72) KASPRZAK LEONARD

(54) Wymiennik płytowy z płaską grzałką elektryczną 
pomiędzy płytami jako przepływowy podgrzewacz 
elektryczny

(57) Podgrzewacz przepływowy z płaskimi grzałkami elektrycz-
nymi posiada wymiennik płytowy skręcany. Wewnątrz wymien-
nika w co drugiej komorze, między płytami umieszczono grzałki 
elektryczne (7) płaskie typu kaptonowego lub silikonowego. 
Grzałki (7) są zasilane z zewnątrz za pomocą kabli zasilających po-
prowadzonych dwoma wejściami lub jednym wejściem w wersji 
uproszczonej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415882 (22) 2016 01 22

(51) F24H 3/08 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE 
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko

(72) KOSTRZEWA PAWEŁ

(54) Nagrzewnica powietrza
(57) Nagrzewnica powietrza zawierająca palnik na paliwo stałe, 
ciekłe lub gazowe, wentylator oraz wymiennik ciepła zbudowany 
z dwóch cylindrów zewnętrznego oraz zaślepionego z jednej strony 
cylindra wewnętrznego, umieszczonego mimośrodowo wewnątrz 
cylindra zewnętrznego, a pomiędzy cylindrami znajdują się płomie-
nice charakteryzuje się tym, że pomiędzy cylindrami (3 i 4) znajduje 
się co najmniej jedna warstwa płomienic (5) o eliptycznym kształcie 
w przekroju poprzecznym. Na tylnej powierzchni cylindra (3) we-
wnętrznego umieszczone są kierownice (6), natomiast poniżej pło-
mienic (5) pomiędzy cylindrem wewnętrznym (3) i zewnętrznym (4) 
w odległości nie większej niż 100 mm od płomienic zamontowane 
są dwie przegrody (7) poziome z otworami (8), rozdzielające górę 
od dołu wymiennika. Nad płomienicami (5) znajduje się wlot (9) 
powietrza, a pod płomienicami (5) i przegrodami (7) znajduje się 
wylot (10) powietrza. Płomienice (5) rozmieszczone są w odległo-
ściach nie większych niż 30 mm między sobą.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415823 (22) 2016 01 18

(51) F24J 2/05 (2006.01)

 F24J 2/20 (2006.01)

 F24J 2/24 (2006.01)

 F24J 2/34 (2006.01)

(71) VENT-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koźmin

(72) CIECHOLEWSKI ROBERT

(54) Kolektor solarny wodno-powietrzny 
z wymiennikiem i akumulatorem ciepła  
dla systemów wymiany powietrza najkorzystniej 
w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

(57) Kolektor solarny wodno-powietrzny z wymiennikiem i aku-
mulatorem ciepła dla systemów wymiany powietrza charaktery-
zuje się tym, że zawiera izolowaną obudowę kolektora (1), w której 
w wewnętrznej przestrzeni znajduje się akumulator ciepła (2), z któ-
rego górną powierzchnią graniczy płyta absorbera (3) z elemen-
tami wężownic (4), oddzielająca absorber od kanału powietrzne-
go (5), zamkniętego górną przezroczystą powierzchnią (6).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415820 (22) 2016 01 17

(51) F25B 9/04 (2006.01)

 F25B 9/00 (2006.01)

(71) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock
(72) DZIEWIECKI WOJCIECH; LOTZ TOMASZ;  

MATUSIAK MICHAŁ; MEISSNER KRZYSZTOF;  
WRONKA SŁAWOMIR
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(54) Sposób wytwarzania scyntylacyjnego 
pikselowanego przetwornika promieniowania 
rentgenowskiego na światło widzialne  
zwłaszcza zielone światło widzialne, o dużych 
rozmiarach geometrycznych oraz obrazujący 
detektor promieniowania rentgenowskiego

(57) Sposób wytwarzania scyntylacyjnego, pikselowanego prze-
twornika promieniowania rentgenowskiego na światło widzialne, 
zwłaszcza zielone światło widzialne, o dużych rozmiarach geome-
trycznych oraz obrazujący detektor promieniowania rentgenow-
skiego jest przeznaczony do wykonywania zdjęć rentgenowskich 
wysokiej rozdzielczości z cyfrowym zapisem obrazu w radiografii 
medycznej i przemysłowej. Sposób wytwarzania odznacza się tym, 
że płytkę (1) z mikrootworami ułożonymi heksagonalnie, poddaje 
się po odgazowaniu procesowi nanoszenia zawiesiny sproszko-
wanego scyntylatora w postaci Gadoxu w butanolu, a następnie 
sedymentacji scyntylatora w mikrootworach przy pomocy myjki 
ultradźwiękowej i wirówki. Uzyskany scyntylacyjny, pikselowa-
ny przetwornik promieniowania rentgenowskiego jest osadzony 
w płaszczyźnie poziomej górnej obudowy (8) obrazującego de-
tektora promieniowania rentgenowskiego na prowadnicach (3 i 4), 
napędzanych silnikiem krokowym (2) z komputera (10). Pod płasz-
czyzną scyntylacyjnego pikselowanego przetwornika (1) umiesz-
czone jest lustro (5) pod kątem 40° - 60°, usytuowane przeciwlegle 
do obiektywu cyfrowej kamery (6), połączonej przez układ prze-
twarzania i transmisji danych (9) z komputerem (10).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 416132 (22) 2016 02 15

(51) F26B 21/00 (2006.01)

 F26B 3/08 (2006.01)

 F26B 3/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław; 
POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole

(72) PAWLAK-KRUCZEK HALINA; PLUTECKI ZBIGNIEW; 
CZEREP MICHAŁ

(54) Suszarka fluidyzacyjna
(57) Suszarka fluidyzacyjna przeznaczona do niskotemperaturo-
wego osuszania rozdrobnionych materiałów o zawartości wilgoci 
do 60% i o rozmiarach do 10 mm, typu węgiel, biomasa, w fontan-
nowo - pęcherzykowym złożu fluidyzacyjnym zbudowana z komo-
ry fluidyzacyjnej oraz zamkniętego perforowaną płytą dyfuzora, 
który od spodu złączony jest poprzez zawierający kierownice gazu 
suszarniczego nawiewnik szczelinowy ze skrzynią rozprężną gazu 
charakteryzuje się tym, że wyposażony w naścienne przeponowe 
wymienniki ciepła dyfuzor (2) w komorę fluidyzacyjną (1) wbudo-
wany jest przyległe do jej ścian bocznych i ściany czołowej, komora 
fluidyzacyjna (1) ma lej spustowy (13) osuszanego materiału wbu-
dowany w ścianę denną pomiędzy swoją ścianą tylną a dyfuzo-
rem (2), zakrywająca dyfuzor (2) perforowana płyta (3) usytuowana 
jest ukośnie w dół w kierunku do leja spustowego (13), ponadto 
komora fluidyzacyjna wyposażona jest w zainstalowany w ścianie 
sufitowej przy ścianie czołowej lej zasypowy (15) oraz zainstalo-
wane w ścianie tylnej przy ścianie sufitowej króćce wylotowe (18) 
gazu suszarniczego, przed którymi, pomiędzy ścianami bocznymi 

komory fluidyzacyjnej (1) rozciągnięte są kierownice (19) wytrącają-
ce drobiny osuszanego materiału z gazu suszarniczego i kierujące 
je do leja spustowego (13).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415863 (22) 2016 01 20

(51) F27B 14/00 (2006.01)

 F27B 3/04 (2006.01)

 F27D 1/02 (2006.01)

(71) FRONTAL ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Konin

(72) DOMAGAŁA JANUSZ

(54) Piec szybowo-wannowy do topienia aluminium
(57) Piec szybowo-wannowy do topienia aluminium składa się 
z szybu (2) z oknem rewizyjnym, komory grzewczej z oknem tech-
nologicznym (4), pod którą znajduje się wanna zlewowa (3). Z boku 
szybu (1) zamontowany jest palnik gazowy (5.1) i z boku komory 
grzewczej zamontowane są dwa palniki gazowe (5.2 i 5.3). Piec 
wzdłuż stropu posiada szczelinę technologiczną (6), nad którą za-
mocowana jest belka transportowa (7) z zainstalowanym na niej 
urządzeniem napędowym (8), do którego przymocowane jest 
wysięgnik (9) z narzędziem. Ponadto piec posiada mechanizm 
przechyłu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 417423 (22) 2016 06 03

(51) F28D 7/04 (2006.01)

(71) CZAPSKI WŁADYSŁAW, Wrocław
(72) CZAPSKI WŁADYSŁAW

(54) Wodny rekuperator energii
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ, który składa się z wod-
nego rekuperator energii w instalacji „zimnej” wody i zasilany jest 
za licznikiem poboru zimnej wody do zasilania sieci odbiorników 
zimnej wodnych a ponadto wodny rekuperator energii umiesz-
cza się w wyciągu gorącego powietrza (kratce). Sam rekuperator 
to spirala elastycznego przewodu wodnego lub inny wymiennik 
energii. Układ charakteryzuje się tym, że przewód wodny zasila-
jący wodny rekuperator energii instaluje się za licznikiem poboru 
wody zimnej a wylot z wodnego rekuperatora energii (ciepła) zasila 
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instalację zimnej wody, jednocześnie umieszcza się wodny reku-
perator energii przed instalacją odprowadzającą zużyte powietrze 
z pomieszczenia.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415828 (22) 2016 01 18

(51) F28D 15/02 (2006.01)

 F28F 9/24 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) GÓRECKI GRZEGORZ; ŁĘCKI MARCIN; BANASIAK ANETA

(54) Dwufazowy termosyfonowy wymiennik ciepła
(57) Dwufazowy termosyfonowy wymiennik ciepła jest wyposa-
żony w rzędy usytuowanych pionowo, ożebrowanych indywidu-
alnie, zamkniętych z obu stron rurek, wypełnionych czynnikiem 
chłodniczym, umieszczonych wewnątrz dwuczęściowej obudowy. 
Dolna krawędź górnej części (4) i górna krawędź dolnej części (5) 
obudowy są otoczone kołnierzami i z których górna część (4) obu-
dowy jest wyposażona w króćce do doprowadzania i odprowadza-
nia czynnika ogrzewanego, zaś dolna część (5) obudowy w króćce 
do doprowadzania i odprowadzania czynnika grzewczego. Rurki 
są umieszczone względem siebie tak, że rurki każdego rzędu ru-
rek są usytuowane między rurkami rzędów rurek z nim sąsiadują-
cych. Nadto rurki są osadzone szczelnie w otworach modułowej 
przegrody (3) z termoizolatora, dzielącej rurki na części ogrzewane 
i na części chłodzone. Moduły przegrody (3) są połączone ze sobą 
nierozłącznie. Do końców przegrody (3) umieszczonych między 
kołnierzami górnej (4) i dolnej (5) części obudowy są przymocowa-
ne te kołnierze. Części rurek osadzone w otworach płyty moduło-
wej (3) są nieożebrowane. Każda z rurek jest zamknięta obustronnie 
korkami bądź z jednej strony korkiem, a z drugiej zaworem chłod-
niczym i napełniona czynnikiem chłodniczym. Dodatkowo wy-
miennik jest wyposażony w turbulizatory przepływu usytuowane 
w przestrzeniach między rurkami, o długości równej przynajmniej 
długości rurek.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 418071 (22) 2016 07 22

(51) G01G 3/14 (2006.01)

 G01L 1/22 (2006.01)

 G06Q 10/08 (2012.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ZAJĄC PAWEŁ; ZAJĄC MATEUSZ; KOWALCZYK MARCIN; 

KIERZKOWSKI ARTUR ANTONI; PRZYBYŁEK GRZEGORZ; 
GOLIŃSKA-DAWSON PAULINA

(54) Sposób wykrywania przeciążonych regałów 
magazynowych

(57) Sposób wykrywania przeciążanych regałów magazynowych, 
przedstawiony na rysunku, przeznaczony do stosowania w ma-
gazynach wysokiego składowania towarów na regałach magazy-
nowych charakteryzuje się tym, że przeciążany, umiejscawianym 
na nim ładunkiem, regał magazynowy wywiera nacisk na umiesz-
czony pod jego słupem nośnym, wpięty w obwód elektryczny 
transpondera, czujnik zmieniający w obwodzie elektrycznym trans-
pondera stan przewodzenia elektrycznego, przy czym wywoływa-
na czujnikiem zmiana stanu zasilania transpondera odbierana jest 
współpracującym z transponderem czytnikiem identyfikującym 
transponder, w którym ta zmiana nastąpiła.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415964 (22) 2016 01 29

(51) G01H 11/00 (2006.01)

 G01H 1/00 (2006.01)

 G01M 13/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; FAMUR SPÓŁKA 
AKCYJNA, Katowice

(72) CHELUSZKA PIOTR; DOLIPSKI MARIAN;  
GŁUSZEK GRZEGORZ; PŁONKA RUDOLF;  
REMIORZ ERYK; SOBOTA PIOTR

(54) Sposób i przyrząd do pomiaru rozkładu obciążeń 
dynamicznych przenoszonych na podłoże  
przez samojezdne maszyny zwłaszcza górnicze

(57) Sposób pomiaru rozkładu obciążeń dynamicznych przeno-
szonych na podłoże przez samojezdne maszyny zwłaszcza gór-
nicze polega na tym, że mierzy się korzystnie trzy składowe ob-
ciążenia dynamicznego przenoszonego na podłoże przy użyciu 
czujników siły (9, 10, 11 i 11) w czterech przyrządach do pomiaru 
rozkładu obciążeń dynamicznych przenoszonych na podłoże przez 
samojezdne maszyny zwłaszcza górnicze, które stanowią pod-
pory, rozmieszczonych parami po obydwóch stronach maszyny 
w układzie współrzędnych przyrządów XYZ, po czym dokonuje się 
transformacji tych sił na liniowo zmienne obciążenie przenoszo-
ne na podłoże p oraz moment obrotu podwozia gąsienicowego 
względem podłoża Mz. Przyrząd do pomiaru rozkładu obciążeń dy-
namicznych przenoszonych na podłoże przez samojezdne maszy-
ny zwłaszcza górnicze charakteryzuje się tym, że na podstawie (1) 
zamocowana jest ściana boczna (2) i ściana boczna (3) wraz z pokry-
wą górną (4), w których osadzone są czopu (5, 6, 7 i 8) odpowiednio 
z czujnikami siły (9, 10, 11 i 12) usytuowanymi w trzech wzajemnie 
prostopadłych kierunkach XYZ, gdzie kierunek pomiaru sił (oś Z) 
 jest prostopadły do podłoża, a kierunki pomiaru sił (oś X i oś Y)  
pokrywają się z płaszczyzną równoległą do podłoża, przy czym po-
między czujnikami siły (9, 10, 11 i 12) umieszczony jest wspornik (l3) 
zamocowany do ramy (14) podwozia maszyny.

(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 415965 (22) 2016 01 29

(51) G01H 11/00 (2006.01)

 G01H 1/00 (2006.01)

 G01M 13/00 (2006.01)

 E21C 35/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; FAMUR INSTITUTE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE, Katowice

(72) CHELUSZKA PIOTR; DOLIPSKI MARIAN;  
MANN RAJMUND; SOBOTA PIOTR; GOŁĄBEK MATEUSZ

(54) Przyrząd i sposób pomiaru obciążeń dynamicznych 
noży skrawających organów roboczych  
zwłaszcza kombajnów górniczych

(57) Przyrząd do pomiaru obciążeń dynamicznych noży skrawają-
cych organów roboczych, zwłaszcza kombajnów górniczych cha-
rakteryzuje się tym, że zbudowany jest z podstawy uchwytu (7), 
na której osadzony jest korpus uchwytu (1) z cylindrycznym gniaz-
dem (5) o osi pokrywającej się z osią podłużną noża (9) osadzonego 
w tulei napinającej (3) połączonej z korpusem uchwytu (1) za po-
mocą złącza gwintowego (6), przy czym wewnątrz cylindrycznego 
gniazda (5) osadzony jest czujnik siły (4) zamocowany za pomocą 
tulei napinającej (3) poprzez kołnierz dociskowy (2). Sposób pomia-
ru obciążeń dynamicznych noży skrawających organów roboczych 
zwłaszcza kombajnów górniczych polega na tym, że mierzy się 
korzystnie trzy składowe obciążenia noża (9) przy użyciu czujnika 
siły (4) w układzie współrzędnych czujnika XYZ, po czym dokonuje 
się transformacji tych sił na siłę skrawania Ps, siłę docisku Pd i siłę 
boczną Pb w układzie współrzędnych XSYSZS związanym z trajek-
torią ostrza noża (9) w trakcie urabiania skały organem roboczym 
maszyny urabiającej i zaczepionym w wierzchołku ostrza noża (9), 
w ten sposób, że siła skrawania jest styczna do toru ruchu noża (9), 
siła docisku jest prostopadła do dna bruzdy, natomiast siła boczna 
jest prostopadła do siły skrawania i siły docisku.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415880 (22) 2016 01 22

(51) G01H 17/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
(72) PŁUSKA MARIUSZ; CZERWIŃSKI ANDRZEJ

(54) Sposób identyfikacji wpływu zakłóceń 
akustycznych na trawienie wzorów za pomocą 
zogniskowanej wiązki jonów w urządzeniu FIB

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wyznaczania wpływu 
zakłóceń akustycznych na trawienie wzorów za pomocą zognisko-
wanej wiązki jonów (ang. Focused lon Beam - FIB) poprzez korelację 
widma szumu akustycznego z częstotliwościami rezonansowymi 
urządzenia. Sposób przeznaczony jest dla urządzeń FIB, posiadają-
cych możliwość obrazowania preparatów. Sposób polega na tym, 
że najpierw mierzy się natężenie szumu L w otoczeniu urządze-
nia FIB, a następnie rejestruje się przebieg sygnału akustycznego 
z częstotliwością próbkowania większą niż 2 kHz przez co najmniej 
10 sekund. Następnie dokonuje się analizy widmowej zarejestrowa-
nego sygnału, oznacza poziom tła akustycznego oraz częstotliwo-
ści i amplitudy tych składowych harmonicznych, których amplituda 
przewyższa poziom tła akustycznego o co najmniej 6 dB. Później 
w otoczeniu urządzenia FIB generuje się fale dźwiękowe o często-

tliwościach wyznaczonych wcześniej składowych harmonicznych 
i natężeniu przekraczającym natężenie szumu L o co najmniej 6 dB. 
Jednocześnie rejestruje się za pomocą urządzenia FIB obraz pre-
paratu testowego zawierającego przynajmniej dwie prostopadłe 
krawędzie i oznacza się te częstotliwości, dla których występuje 
falista deformacja krawędzi preparatu, będąca potwierdzeniem 
wpływu zakłóceń akustycznych o tych częstotliwościach na tra-
wienie wzorów.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 419379 (22) 2016 11 07

(51) G01N 3/32 (2006.01)

 E06B 7/00 (2006.01)

 G01M 99/00 (2011.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa
(72) KUJAWSKI WOJCIECH

(54) Urządzenie do badania trwałości okien
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że zespół obrotu kla-
meczki (26) składa się z siłownika obrotowego (14), oprawki (15) 
z kwadratowym trzpieniem (16) i garbkiem (17) na obwodzie osa-
dzonej na wałku (18) siłownika obrotowego (14), wspornika (19) 
w kształcie litery U wyposażonego w środku w wybrania (20, 21), 
a na brzegach w otwory mocujące (22) i czujnika (23) umieszczo-
nego na wsporniku (19).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415972 (22) 2016 01 29

(51) G01N 15/08 (2006.01)

 G01N 5/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY 
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom

(72) ŚMIECHOWSKI KRZYSZTOF; ŻARŁOK JAN; SKIBA JAN

(54) Specjalistyczny plaster do pomiaru 
przepuszczalności pary wodnej

(57) Specjalistyczny plaster do pomiaru przepuszczalności pary 
wodnej tworzący po złożeniu i umieszczeniu w wago-suszarce 
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szczelny pojemnik nie przepuszczający pary wodnej, charaktery-
zuje się tym, że w stanie przed złożeniem składa się z pasa folii (1), 
w środku którego przyklejony jest tampon (2) o kształcie figury pła-
skiej, korzystnie koła, przy czym tampon (2) zawiera w środkowej 
części przelotowy otwór (3), zaś brzegi (4) pasa folii (1) z obu stron 
mają łukowate, korzystnie półkoliste wycięcia (5), przy czym z obu 
stron (6) jednego z półkolistych wycięć (5) naniesiony jest pasek 
kleju (7).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415889 (22) 2016 01 23

(51) G01N 21/88 (2006.01)

 G01N 21/94 (2006.01)

 G01B 11/00 (2006.01)

 B21C 51/00 (2006.01)

(71) REMOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(72) WÓJCIAK STANISŁAW; MIKOŚ BOGUSŁAW

(54) Automatyczne urządzenie do kontroli i montażu, 
zwłaszcza układu odpowietrzająco-filtrującego

(57) Przedmiotem wynalazku jest automatyczne urządzenie 
do kontroli drożności otworów poprzecznych lub wzdłużnych 
w wałkach pomp oraz osadzania w otworze wałka filtru wraz z kon-
trolą głębokości i siły jego osadzenia. Zgodnie z istotą wynalazku 
urządzenie posiada: umieszczone za sekcją podajnika (1) pierwsze 
stanowisko kontrolne (I), składające się z rolki napędzającej oraz ro-
lek dociskowych, poruszanych zasadniczo poziomym siłownikiem 
pneumatycznym, co najmniej jednej kamery (104), za pomocą któ-
rej uzyskiwany jest obraz otworu, diody (106) świecącej w otwór 
wspomnianego elementu oraz silniczka rolek napędzających; 
umieszczony za pierwszym stanowiskiem kontrolnym (I), zespół 
do wciskania w formie siłownika (6) z tłokiem do montażu w otwo-
rze wspomnianego elementu odpowiadającej mu części składowej; 
umieszczone w jednej linii z poprzecznie umieszczonym zespołem 
do wciskania (6) stanowisko montażowe (V).

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 418845 (22) 2015 06 17

(51) G01N 33/24 (2006.01)

(31) 201510037370.7 (32) 2015 01 23 (33) CN

(86) 2015 06 17 PCT/CN2015/081603
(87) 2016 07 28 WO16/115816

(71) CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY, 
Xuzhou, CN

(72) LI WENPING, CN; GUAN YUNZHANG, CN;  
CHAI HUICHAN, CN; LIU RUIXIN, CN; QIAO WEI, CN; 
HU DONGXIANG, CN; WANG ZONGSHENG, CN;  
LIU QIANGQIANG, CN

(54) Indeksy rozróżnienia strukturalnego  
górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku 
i sposób określania

(57) Indeksy rozróżnienia strukturalnego górnej strefy wapienia 
ordowiku i sposób określania, górnych stref wypełnienia wapienia 
ordowiku w oparciu o pokłady węgla o głębokości zalegania więk-
szej niż 300 m, według indeksów rozróżnienia strukturalnego war-
tości jednostkowego przepływu wody odwiertu q, wartość testu 
odwadniania podziemnego odwiertu Q i wartość testu penetracji 
są podzielone na trzy typy górnych stref wypełnienia wapienia or-
dowiku; wodoodporną strefę wypełnienia, cienką wodoodporną 
strofę wypełnienia i strefę wzbogaconą w wodę. Wodoodporna 
strefa wypełnienia może być bezpośrednio wykorzystana jako 
warstwa wodoodporna; cienka wodoodporna strefa wypełnienia 
może być wykorzystywana po poprawieniu do wodoodpornej 
strefy wypełnienia przez spoinowanie. Indeksy rozróżnienia struk-
turalnego uzyskuje się w konwencjonalnych testach hydrologicz-
nych i sposób jest stosunkowo prosty do uzyskania i łatwy w obsłu-
dze przez pracowników terenowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415868 (22) 2016 01 20

(51) G01N 33/50 (2006.01)

 G01N 33/58 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY 
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH  WE WROCŁAWIU, Wrocław

(72) WIŚNIEWSKI JERZY; FLESZAR MARIUSZ;  
GAMIAN ANDRZEJ; PIECHOWICZ JOANNA

(54) Sposób jednoczesnej analizy ilościowej 
związków niskocząsteczkowych szlaku syntezy 
tlenku azotu w osoczu, surowicy, tkankach stałych  
oraz roztworach wodnych

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu jednoczesnej analizy ilościowej 
związków niskocząsteczkowych szlaku syntezy tlenku azotu, tj.: 
dimetyloaminy (DMA), asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA), 
symetrycznej dimetyloargininy (SDMA), L-argininy oraz L-cytruliny 
w osoczu, surowicy, tkankach stałych oraz roztworach wodnych 
z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej sprzężonej 
z detektorami UV, DAD, FLD, MS, MS/MS, a także techniki chromato-
grafii gazowej sprzężonej z MS i MS/MS.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 415859 (22) 2016 01 20

(51) G01R 33/34 (2006.01)

 G01R 33/60 (2006.01)

 G01N 24/10 (2006.01)

(71) NOVILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) BARANOWSKI MIKOŁAJ; MALINOWSKI PAWEŁ; 
CZECHOWSKI TOMASZ; SZCZEPANIK PIOTR;  
JURGA KAZIMIERZ

(54) Rezonator helikalny o wysokiej dobroci  
oraz sposób jego dopasowania

(57) Sposób polega na konstrukcji rezonatora helikalnego o wy-
sokiej dobroci do zastosowań w spektroskopii i obrazowaniu EPR. 
Dopasowanie rezonatora, wewnątrz którego znajduje się badana 
próbka, a jeden z jej końców jest przymocowany do wnęki rezo-
nansowej (1) stanowiącej zarazem ekran, drugi zaś wisi swobodnie, 
uzyskuje się za pomocą pętli dopasowującej (6), która dzięki przy-
łączeniu do wejścia/wyjścia linii transmisyjnej umożliwia przyłą-
czenie rezonatora do układu zewnętrznego układu detekcyjnego. 
Do realizacji powyższego wynalazku służy konstrukcja, w której 
w pokrywie rezonatora (10) znajduje się; tuleja zabezpieczająca 
cewkę rezonatora przed uszkodzeniem przez włożenie zbyt dużego 
obiektu (13) oraz umieszczona jest wnęka rezonansowa stanowiąca 
jednocześnie ekran (1), w którym zamocowany jest rezonator (7),  
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oraz pętla dopasowująca rezonator (6), która połączona jest z karetką  
do pozycjonowania pętli do dopasowania rezonatora (5), z kolei 
pętla dopasowująca rezonator (6) przyłączona jest do wejścia/wyj- 
ścia sygnału (12), natomiast karetka (5) do pozycjonowania pętli 
do dopasowania rezonatora za pomocą stabilizatora (11) połączona 
jest ze śrubą pociągową (4), która za pomocą przekładni ślimakowej 
do napędu zębatki i śruby pociągowej (2) połączona jest z trzpie-
niem pokrętła napędzającego przekładnię ślimakową (3), przy czym 
obudowa stanowiąca zarazem mocowanie zębatki napędowej śru-
by pociągowej - dolna część (8) oraz obudowa stanowiąca zarazem 
mocowanie zębatki napędowej śruby pociągowej - górna część (9) 
stabilizują śrubę pociągową (4), trzpień pokrętła napędzającego 
przekładnie ślimakową (3) oraz przekładnię ślimakową do napę-
du zębatki i śruby pociągowej (2) karetki (5) pozycjonującej pętlę 
do dopasowania.

(28 zastrzeżeń)

A1 (21) 418998 (22) 2016 10 05

(51) G03B 17/48 (2006.01)

 G03B 23/08 (2006.01)

(71) SZULC WOJCIECH, Wrocław
(72) SZULC WOJCIECH

(54) Aparat fotograficzny z obiektywem kątowym
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest aparat fotograficzny, składa-
jący się z obiektywu fotograficznego zmiennoogniskowego lub 
stałoogniskowego zakończonego lustrem lub zamiennie pryzma-
tem prostokątnym będącym na stałe zamontowanym na końcu 
obiektywu i jednocześnie na stałe przymocowanym do obudowy 
urządzenia. Lustro lub pryzmat prostokątny nie zmienia swojego 
położenia względem obudowy urządzenia, w którym jest za-
montowany, a także względem zamontowanej na drugim końcu 
obiektywu zmiennoogniskowego lub stałoogniskowego matrycy 
fotograficznej. W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego 
matryca fotograficzna porusza się za zmieniającym ogniskową 
obiektywem w kierunku do i od pryzmatu prostokątnego lub lu-
stra. W przypadku obiektywu stałoogniskowego matryca fotogra-
ficzna pozostaje nieruchomo w stosunku do lustra lub pryzmatu 
prostokątnego na drugim końcu obiektywu. W obu przypadkach 
rejestracja obrazu odbywa się przez wykonany otwór w obudowie 
urządzenia, do którego od strony wewnętrznej przytwierdzony jest 
obiektyw wraz z lustrem bądź zamiennie pryzmatem prostokąt-
nym. Zgłoszenie dotyczy też wszelkich modyfikacji polegających 
na dodaniu w opisanym układzie kolejnych luster lub innych pry-
zmatów służących przeniesieniu obrazu na matrycę.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415890 (22) 2016 01 22

(51) G03B 21/56 (2006.01)

 G02B 27/22 (2006.01)

 G02B 27/18 (2006.01)

(71) LIBERADZKI ARKADIUSZ, Warszawa;  
LIBERADZKI RAFAŁ, Warszawa

(72) LIBERADZKI ARKADIUSZ; LIBERADZKI RAFAŁ

(54) Sposób wyświetlania obrazu przez projektor 
na specjalnym ekranie

(57) Sposób wyświetlania obrazu przez projektor (A) na specjal-
nym ekranie (D), polegający na tym, że obraz z projektora wyświetla 
się najpierw na prostopadle ustawiony, płaski ekran projekcyjny (B), 
który stanowi korzystnie folia biała (matowo połyskująca) lub folia 
projekcyjna do projekcji dwustronnej, a następnie wyświetlony tak 
obraz na tym ekranie podlega zwierciadlanemu odbiciu, częścio-
wej polaryzacji i przekształceniu na drugim ekranie, który korzyst-
nie stanowi nagięta półkoliście przezroczysta pleksi albo nagięta 
półkoliście przezroczysta sztywna folia lub nagięty półkoliście filtr 
prywatyzujący (stosowany przy monitorach komputerowych), 
przy czym kąt tego nagięcia półkolistego mieści się w zakresie 
od 175° do 90°.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 416051 (22) 2016 02 06

(51) G06K 9/62 (2006.01)

 G06F 15/16 (2006.01)

(71) MIX-BUD KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Głosków

(72) GRABOWSKI KRZYSZTOF

(54) Sposób komunikacji  
urządzeniami komputerowymi działającymi 
w systemie obiegu dokumentów i informacjami 
zarządzania obiektami budowlanymi

(57) Zgłoszenie rozwiązuje zagadnienie sposobu komunikacji 
urządzeniami komputerowymi działającymi w systemie obiegu 
dokumentów i informacjami zarządzania obiektami budowlanymi, 
charakteryzuje się ono tym, że wprowadza się na scaner (3) gene-
rowany z aplikacji internetowej (1) dokument, po wcześniejszym 
wydrukowaniu (2) dokumentu i ewentualnym uzupełnieniu, skąd 
dokument przekazywany jest automatycznie na centralny ser-
wer (4), gdzie rozpoznany podawany jest na zdalny serwer FTP (5), 
przyporządkowujący go do obiektu z bazy danych i udostępniany 
online.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 420068 (22) 2016 12 30

(51) G08B 13/02 (2006.01)

(31) 62/281,495 (32) 2016 01 21 (33) US

(71) JAROŃCZYK CEZARY, Warszawa
(72) JAROŃCZYK  CEZARY
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(54) Sposób i urządzenie o ulepszonym wejściu obwodu 
linii dozorowanej

(57) System alarmu przeciwwłamaniowego, przedstawiony na ry-
sunku, ulepszonym wejściem obwodu linii dozorowanej zasilanej 
napięciem lub prądem o przypadkowej wielkości i o przypadko-
wym czasie trwania. Prąd płynący w obwodzie linii dozorowanej 
jest mierzony poprzez system alarmu przeciwwłamaniowego. 
Ulepszenie polega na wprowadzeniu napięcia zasilającego wejście 
obwodu linii dozorowanej o przypadkowych wartościach napię-
cia i przypadkowych czasach trwania. Kolejne ulepszenie polega 
na pomiarze prądu płynącego w przewodowym obwodzie linii 
dozorowanej systemu alarmu przeciwwłamaniowego w celu pod-
wyższenia progu odpornościowego na zakłócenia pochodzące 
od szumów elektromagnetycznych. Następnym ulepszeniem jest 
detekcja próby oszukania lub zamaskowania obwodu linii dozo-
rowanej poprzez zastosowanie metody obliczeń korelacji dwóch 
sygnałów, sygnału od prądu obwodu wejściowego linii dozorowa-
nej i od sygnału odniesienia, dodatkowo jeszcze poprzez metodę 
obliczenia autokorelacji sygnału prądu obwodu linii dozorowanej 
z samym sobą, przesuniętym nieznacznie w czasie.

(32 zastrzeżenia)

A1 (21) 415870 (22) 2016 01 20

(51) G09F 15/00 (2006.01)

 G09F 13/00 (2006.01)

 E01F 9/60 (2016.01)

 F21S 9/02 (2006.01)

(71) DOMINIK JERZY JD INŻYNIERIA RUCHU, Zielonka
(72) DOMINIK JERZY

(54) Drogowa tablica informacyjna LED
(57) Przedmiotowe zgłoszenie dotyczy drogowej tablicy infor-
macyjnej LED do wykorzystania bez podłączenia do sieci energe-
tycznej. Drogowa tablica informacyjna LED złożona z podstawy (1), 
słupka (2) i tablicy LED (3), charakteryzuje się tym, że podstawa (1) 
w postaci masywnego prefabrykowanego postumentu z otwo-
rem (4), w którym umieszczony jest słupek (2) z zamocowaną 
do niego tablicą LED (3), posiada co najmniej jedną komorę akumu-
latorową (5) z umieszczoną w niej skrzynią akumulatorową, zawie-
rającą akumulatory.

(14 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 415862 (22) 2016 01 20

(51) H01B 12/00 (2006.01)

 H01B 1/00 (2006.01)

(71) JURECZKO ROBERT, Rydułtowy;  
JURECZKO MICHAŁ, Rydułtowy

(72) JURECZKO ROBERT; JURECZKO MICHAŁ

(54) Przewód elektryczny samozasklepiający się
(57) Kabel elektryczny przedstawiony na rysunku wykonany jest 
bez użycia drutów miedzianych bądź metalowych. Materiałem, 
który przenosi ładunek elektryczny jest ciecz z barwnikiem. Ciecz 
odizolowana jest materiałem gumowym, który posiada właściwo-
ści samozasklepiania.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415895 (22) 2016 01 25

(51) H01F 27/42 (2006.01)

 H01F 27/30 (2006.01)

 H01F 3/10 (2006.01)

(71) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) JEŻ RADOSŁAW; MATYSIAK ŁUKASZ;  
POLIT ALEKSANDER; BORATYN ARKADIUSZ;  
PIASECKI WOJCIECH

(54) Obwód magnetyczny dławika filtra elektrycznego
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest obwód magnetyczny dławika 
filtra elektrycznego, w którym dławik jest wyposażony w co naj-
mniej trzy cewki powietrzne (11), gdzie każda cewka powietrzna (11) 
jest cewką rurową o osi wzdłużnej X - X i oba końce każdej cewki 
powietrznej sprzężone są magnetycznie z dwoma jarzmami, rów-
noległymi względem siebie i umieszczonymi w płaszczyznach 
prostopadłych, jednocześnie do każdej osi wzdłużnej X - X cewek 
powietrznych, przy czym cewki powietrzne (11) wraz z jarzmami 
tworzą zamknięty obwód magnetyczny.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 415955 (22) 2016 01 28

(51) H01H 9/04 (2006.01)

 G05D 23/12 (2006.01)
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(71) BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE BELMA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Białe Błota

(72) MARACHOWSKI MAREK

(54) Termostat z kapilarą w wykonaniu 
przeciwwybuchowym

(57) Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym charaktery-
zuje się tym, że łącznik wykonawczy (1) umieszczony jest wewnątrz 
osłony (2) z wypełnieniem (3) stanowiącym tworzywo chemo-
utwardzalne lub termoutwardzalne, a na wałku wykonawczym (4) 
łącznika wykonawczego (1) osadzona jest nieobrotowo za pomo-
cą sworznia (6) przechodząca przez otwór w górnej ściance osło-
ny (2) z pokrętłem na końcu (7), w otworze górnej ścianki osłony (2) 
osadzona na trwałe i nieobrotowo tuleja zasadnicza (8), a w niej 
umieszczona jest obrotowo tuleja pośrednia (5) z utworzeniem 
pomiędzy nimi szczeliny ognioszczelnej (9), a pomiędzy górną 
ścianką osłony (2) od wewnątrz i tuleją zasadniczą (8) oraz łączni-
kiem wykonawczym umieszczone są uszczelki pierścieniowe (10). 
Cały moduł wykonawczy złożony z wymienionych elementów 
umieszczony jest w obudowie (11) zamykanej pokrywą (12), a po-
między stykającymi się krawędziami obudowy (11) i pokrywy (12) 
na całym ich obwodzie umieszczona jest uszczelka (13) z materiału 
elastyczno-sprężystego.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 419136 (22) 2016 10 17

(51) H01H 47/24 (2006.01)

 G02B 6/35 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW

(54) Układ do oświetlania,  
zwłaszcza pomieszczeń mieszkalnych

(57) Układ oświetlenia, zwłaszcza pomieszczeń mieszkalnych cha-
rakteryzuje się tym, że wyjście zasilające zasilacza niskiego napię-
cia (Zs) połączone jest z wejściami zasilającymi: nadajnika z diodą 

elektroluminescencyjną (N), detektora światła (D). Wyjście cyfrowe 
pierwsze portu mikrokontrolera (uP) połączone jest z cyfrowym 
wejściem sygnału nadajnika z diodą elektroluminescencyjną (N), 
a wyjście cyfrowe drugie portu mikrokontrolera (uP) połączone jest 
z wejściem sterującym elektronicznego klucza mocy (K). Wyjście 
cyfrowe sygnału detektora światła (D) połączone jest z wejściem 
cyfrowym portu mikrokontrolera (uP), a na tylnej dolnej powierzch-
ni ścianki klawisza przełączającego (Pr) umieszczone jest lustro (Lu) 
z warstwą luminoforu (FI).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415959 (22) 2016 01 28

(51) H01M 6/52 (2006.01)

 C25C 1/06 (2006.01)

 C25C 1/16 (2006.01)

 C25C 7/00 (2006.01)

 C22B 7/00 (2006.01)

(71) KOSIDŁO ANDRZEJ, Lubrza;  
OSTROWSKI ALEKSANDER, Jelenia Góra

(72) KOSIDŁO ANDRZEJ; OSTROWSKI ALEKSANDER

(54) Sposób recyklingu baterii i urządzenie 
do recyklingu baterii

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób recyklingu baterii, w któ-
rym mieszaninę grafitu oraz związków manganu i cynku, uzyskaną 
znanymi metodami mielenia i separacji ze zużytych baterii, podda-
je się procesowi ługowania z użyciem kwasu siarkowego o stęże-
niu od 20 do 25%. Następnie, uzyskany filtrat zawierający rozpusz-
czone związki manganu i cynku poddaje się procesowi elektrolizy 
w urządzeniu posiadającym aluminiową katodę i ołowianą anodę 
umieszczone w workach membranowych, przy czym na katodzie 
wydziela się tlenek manganu (MnO2), zaś na anodzie wydziela się 
tlenek cynku (ZnO). Pozostały po procesie ługowania grafit pod-
daje się procesowi płukania w prasie lub nuczy filtracyjnej, zaś 
popłuczyny wykorzystuje się ponownie w procesie ługowania. 
Przedmiotem zgłoszenia jest też urządzenie do recyklingu baterii, 
w którym wanna (1) posiada górny kołnierz wsporczy (2), na którym 
zamocowane są podłużne listwy grzebieniowe (3), na których za-
wieszone są poprzez zawiesia (13) płytki mocujące (12), przy czym 
do płytek mocujących (12) zamocowane są anody (5) i katody (6), 
przy czym anody (5) i katody (6) umieszczone są w workach mem-
branowych (11), a ponadto we wnętrzu wanny (1) umieszczona jest 
dysza otworowa kierująca (4).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415831 (22) 2016 01 17

(51) H01M 8/06 (2016.01)

 H01M 8/10 (2016.01)

(71) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa; ENERGA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk; INSTYTUT MASZYN 
PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk

(72) KUPECKI JAKUB; OBRĘBOWSKI SZYMON;  
STĘPIEŃ MICHAŁ; WIERZBICKI MICHAŁ
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(54) Sposób i instalacja do jednoczesnego wytwarzania 
energii elektrycznej i energii cieplnej w ogniwach 
paliwowych

(57) Instalacja do kogeneracji energii elektrycznej i ciepłej wody 
użytkowej zawiera dwa stosy stałotlenkowych ogniw paliwo-
wych (SOP1 i SOP2) płaskich na podłożu anodowym, których czę-
ści anodowe są połączone szeregowo kanałem paliwowym (K3), 
umieszczone we wspólnej obudowie termoizolacyjnej (TO) wy-
posażonej w wyprowadzenie energii elektrycznej (E1) pierwszego 
stosu stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOP1) oraz wyprowa-
dzenie elektryczne (E2) drugiego stosu stałotlenkowych ogniw 
paliwowych (SOP2). Instalacja posiada stację paliwa gazowego 
rozruchowego (PGR) w postaci zasobników ciśnieniowych gazów 
rozruchowych przykładowo ciśnieniowego zasobnika wodo-
ru (ZH2) oraz ciśnieniowego zasobnika azotu (ZN2), wyposażonych 
w mierniki przepływu masowego odpowiednio (MPRH i MPRN) oraz 
stację paliwa gazowego głównego (PGG) w postaci przykładowo 
ciśnieniowego zasobnika metanu (ZCH4) i ciśnieniowego zasob-
nika dwutlenku węgla (ZCO2), wyposażonych w mierniki wielkości 
przepływu masowego odpowiednio (MRPCH i MRPCO). Przedmio-
tem zgłoszenia jest również sposób jednoczesnego wytwarzania 
energii elektrycznej i energii cieplnej w ogniwach paliwowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415939 (22) 2016 01 28

(51) H01S 3/10 (2006.01)

 H01S 3/00 (2006.01)

 G02F 1/01 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Warszawa

(72) NEJBAUER MICHAŁ; STEPANENKO YURIY;  
KARDAŚ TOMASZ; RADZEWICZ CZESŁAW;  
WNUK PAWEŁ; SZCZEPANEK JAN

(54) Wielokolorowa migawka optyczna do modulacji 
natężenia wiązki laserowej i sposób szybkiego 
przełączania centralnej długości fali impulsów 
laserowych z zastosowaniem tej migawki

(57) Zgłoszenie dotyczy układu wielokolorowej migawki optycz-
nej do modulacji natężenia wiązki laserowej, zawierająca komórkę 
Pockelsa (P) oraz układ zawierający elementy optyczne (C2) i (C3) 
do generowania II i III harmonicznej i lustra dichroiczne (M1, M2) 
do separowania tych harmonicznych. Ponadto, zgłoszenie dotyczy 
sposobu szybkiego przełączania centralnej długości fali impulsów 
laserowych za pomocą migawki, w którym przez zmianę napięcia 

przyłożonego do komórki Pockelsa (P) wywołuje się zmianę po-
laryzacji światła o częstości fundamentalnej na wyjściu z komórki  
Pockelsa (P), uzyskując na portach wyjściowych (B, G, R1, R2) mi-
gawki wiązki laserowe o częstości fundamentalnej, II harmonicznej 
i III harmonicznej.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 415946 (22) 2016 01 28

(51) H01S 3/067 (2006.01)

 H01S 3/10 (2006.01)

 H01S 3/086 (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa

(72) MICHALSKA MARIA; ŚWIDERSKI JACEK

(54) Światłowodowy układ laserowy do generacji paczki 
krótkich impulsów optycznych

(57) Układ laserowy do generacji paczki impulsów optycznych 
o krótkim czasie trwania w laserze światłowodowym z pasywną 
synchronizacją modów zbudowanym z użyciem światłowodu ak-
tywnego domieszkowanego jonami tulu (4), światłowodowej siatki 
Bragga (3), sprzęgacza światłowodowego typu WDM (2) oraz pół-
przewodnikowego zwierciadła wysycalnego SESAM (5), pompo-
wanym koherentnie impulsami optycznym generowanymi przez 
układ laserowy (1), gdzie w pompowanym rezonansowo laserze 
światłowodowym z pasywną synchronizacją modów przełączane 
jest wzmocnienie.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415826 (22) 2016 01 18

(51) H02K 21/24 (2006.01)

 H02K 5/04 (2006.01)

 H02K 9/02 (2006.01)

(71) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń;  
PISKORZ TOMASZ TADEUSZ, Kodeń;  
PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń

(72) PISKORZ WALDEMAR; PISKORZ TOMASZ TADEUSZ; 
PISKORZ IRENEUSZ

(54) Generator synchroniczny, wielosegmentowy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie chłodzenia generatora 
prądowego poprzez zmianę obudowy. Generator posiada obu-
dowę w postaci szkieletu o podstawie wielokątnej, wykonanej 
korzystnie z kształtowników zamkniętych, połączoną z rozłącznie 
mocowaną obejmą (24), przy czym pierwsze segmenty (18) stojana 
są osadzone na gwintowanych trzpieniach (9), przymocowanych 
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rozłącznie do ramion podstawy i ramion obejmy (24), rozmieszczo-
nych na okręgu większym niż średnica pierwszej tarczy (15) i kolej-
nych tarcz (22) wirnika.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 415894 (22) 2016 01 25

(51) H02M 5/40 (2006.01)

 H02J 3/34 (2006.01)

 E21F 9/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWE ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(72) SZEBESTA MICHAŁ

(54) Sposób i układ zdalnego zasilania urządzeń 
funkcjonujących w środowisku wybuchowym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i układ zdalnego zasi-
lania terminali elektrycznych, funkcjonujących w środowisku wy-
buchowym, zwłaszcza w metanowych kopalniach węgla kamien-
nego. Sposób przesyłania iskrobezpiecznej energii elektrycznej 
prądem przemiennym przez metalowy tor przesyłowy dla zasilania 
różnorakiego rodzaju terminali elektronicznych i elektrycznych 
funkcjonujących w środowisku wybuchowym, polega na tym, 
że dokonuje się konwersji energii zasilania prądu przemiennego 
o częstotliwości przemysłowej (50 Hz) w sinusoidalny prąd w zakre-
sie kilohercowym częstotliwości, następnie prąd przemienny jest 
przekazywany do toru przesyłowego poprzez transformator sepa-
rujący i obwód elektryczny, tworzący wspólnie z indukcyjnością 
wtórnego uzwojenia transformatora układ selektywnego filtrowa-
nia dla wybranej częstotliwości prądu zasilania, na przykład układ 
w którym powstaje rezonans napięciowy lub prądowy lub oba 
razem. Układ przesyłania energii elektrycznej prądem przemien-
nym zawiera szeregowo połączone filtr sieciowy (1), prostownik (2), 
filtr prostownika (3), generator zadający prądu przemiennego (4), 
wzmacniacz mocy (5), interfejs selektywny (6), układ separacji ener-
getycznej (7), wyjście którego jest związane z wejściem toru prze-
syłowego (8), a wejście sterujące jest związane z wyjściem czujnika 
prądu (9), wejście którego jest związane z wyjściem pomiarowym 
interfejsu selektywnego (6).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415948 (22) 2016 01 28

(51) H03K 6/04 (2006.01)

 H03K 17/04 (2006.01)

 H03F 3/70 (2006.01)

 G01T 1/16 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) GRYBOŚ PAWEŁ; SZCZYGIEŁ ROBERT; MAJ PIOTR

(54) Sposób i układ szybkiego formowania impulsów 
z detektora promieniowania jonizującego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób szybkiego formowania 
impulsów z detektora promieniowania jonizującego oraz układ 
wzmacniający przeznaczony do szybkiego formowania impulsów 
z detektora jonizującego. Sposób formowania impulsów detekto-
ra promieniowania jonizującego polega na tym, że za pośrednic-
twem komparatora (K) napięcia porównuje się wartość amplitudy 
sygnału na wyjściu wzmacniacza (W) z wartością sygnału źródła 
napięcia odniesienia (R) i każdorazowo, po przekroczeniu wartości 
sygnału odniesienia do wejścia wzmacniacza (W) wprowadza się, 
za pośrednictwem generatora impulsów (GI), porcję ładunku elek-

trycznego. Układ do szybkiego formowania impulsów z detektora 
jonizującego ma komparator napięcia (K) dołączony poprzez filtr 
pasmowy (F) do wyjścia wzmacniacza (W) oraz źródła napięcia 
odniesienia (R), przy czym wyjście komparatora (K) jest połączo-
ne z generatorem impulsów (GI), który jest połączony z wejściem 
wzmacniacza (W).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415830 (22) 2016 01 18

(51) H04J 11/00 (2006.01)

 H04L 27/26 (2006.01)

(71) WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI,  
Zegrze Południowe

(72) PAWELEC JÓZEF; SUCHAŃSKI MAREK;  
KOSMOWSKI KRZYSZTOF

(54) Sensor okresowości cyklicznej sygnałów OFDM
(57) Sensor okresowości cyklicznej (II rzędu) sygnałów OFDM lub 
innych podobnych wykorzystujący dostatecznie długą serię pró-
bek sygnału z pomiarów oraz ich transformację fourierowską (FFT) 
charakteryzuje się tym, że wynik transformacji rozdziela się na dwa 
identyczne strumienie, z których jeden jest zamieniany na postać 
sprzężoną, a drugi - przesuwany o częstotliwość L=M/Tu, gdzie 
M całkowity czas próby, Tu - okres poszukiwanego symbolu sy-
gnału, po czym oba substrumienie są mnożone w zakresie wza-
jemnego pokrycia i dalej sumowane są ich wartości w punktach 
nL n = 1, 2, 3,....nmax, i odnoszone do sumy iloczynów pozosta-
łych prążków nie będących wielokrotnościami L, po czym podej-
mowana jest decyzja, że jeśli pierwsza suma przewyższa drugą, 
to sygnał o okresie Tu występuje w próbie, w przeciwnym razie, 
że nie występuje.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415917 (22) 2016 01 27

(51) H05K 3/34 (2006.01)

 B23K 35/40 (2006.01)

(71) TOPIĆ PREDRAG RENEX, Włocławek
(72) TOPIĆ PREDRAG

(54) Sposób wytwarzania urządzeń elektronicznych 
o zoptymalizowanej zawartości srebra 
w połączeniach lutowanych

(57) Sposób wytwarzania urządzeń elektronicznych, w którym 
do przygotowanych obudów montuje się układy elektroniczne 
zawierające płytki z obwodami drukowanymi (PCB) z przylutowa-
nymi do nich elementami elektronicznymi, charakteryzujący się 
tym, że do lutowania poszczególnych elementów elektronicznych 
stosuje się dedykowane spoiwo lutownicze, które przygotowuje 
się tak, że miesza się spoiwo lutownicze o określonej pierwotnej 
zawartości srebra ze sproszkowanym nanosrebrem o wielkości czą-
stek od 40 do 60 nanometrów w otoczce karboksylowej do uzyska-
nia pożądanej zawartości srebra w spoiwie.

(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2017 06 01



II.  WZORY  UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE  POTRZEBY  LUDZKIE

U1 (21) 124797 (22) 2016 01 25

(51) A01B 15/12 (2006.01)

(71) CIELECKI ROBERT, Barlinek
(72) CIELECKI  ROBERT

(54) Osłona grządzieli
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest osłona grządzieli przed-
stawiona na rysunku, zabezpieczająca główną część konstrukcyjną 
grządzieli pracującą w ziemi, mającą kształt widełek z niewielkim 
łukiem („Z”) o długości całkowitej 222/4 mm, które charakteryzują 
się dwoma jednakowymi płaskownikami o długości 217,6 mm, stali 
S355J2G3 i promieniach R438 i R828. Płaskowniki posiadają po dwa 
otwory o średnicy Ø13 mm w odległości od siebie 61 mm i od kra-
wędzi górnej 33,5 mm, a od krawędzi bocznej o promieniu R438 
do krawędzi otworu 18 mm. Dolna część widełek jest zaostrzona 
pod kątem 47° i długości skosu 91,6 mm. Odległość między dwoma 
płaskownikami wynosi 27 mm a grubość ścianek wynosi 6 mm, któ-
re są połączone płytką w dolnej części skosu płaskownika za pomo-
cą spawu o długości zewnętrznej 72 mm a długości wewnętrznej 
55 mm. Płytka charakteryzuje się dwoma rodzajami stali gatunek 
1: S355J2G3 i gatunek 2: 5160HŻ, o wymiarach: szerokości 27 mm 
długości 91,6 mm i grubości 15 mm.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 124965 (22) 2016 03 14

(51) A47B 21/00 (2006.01)

 G06Q 90/00 (2006.01)

(71) MARCZUK ZENON HENRYK, Kobyłka
(72) MARCZUK ZENON HENRYK

(54) Stanowisko smartfona stacjonarnego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stanowisko smartfo-
na stacjonarnego, urządzenia wielofunkcyjnego przeznaczonego 
do obustronnej transmisji danych w oparciu o protokoły interne-
towe i kody QR. Smartfon stacjonarny służy do głosowej transmisji 
danych, sprzedaży usług ubezpieczeniowych i bankowych oraz 
płatności na stacjach paliwowych. Stanowisko smartfona stacjonar-
nego charakteryzuje się tym, że składa się z barierek bocznych (7) 

do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania połączonych obudo-
wą (2) wewnątrz którego znajduje się urządzenie sterujące (1) (kom-
puter). Na górnej płaszczyźnie korpusu w blacie pod kątem ostrym, 
ukośnie do płaszczyzny poziomej blatu umieszczony jest monitor 
dotykowy (3). Do głosowej transmisji danych służy mikrotelefon (6) 
podłączony do urządzenia sterującego (1) w obudowie (2).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 124780 (22) 2016 01 18

(51) A47B 47/00 (2006.01)

 A47B 43/00 (2006.01)

(71) HOME CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg

(72) ZALEWSKI ADAM

(54) Regał meblowy
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest regał meblowy, składający się 
z pionowych i poziomych ścian, który posiada wewnętrzną łuko-
wą ściankę (4), osadzoną w rowkach wpustowych (6), opierającą się 
o pionową ścianę (3) i podpartą kątownikami (5), zamocowanymi 
do poziomych ścian.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 124781 (22) 2016 01 18

(51) A47G 1/02 (2006.01)

 F21V 33/00 (2006.01)

 F21W 131/302 (2006.01)

(71) DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA, Rabka-Zdrój
(72) DUBIEL ANDRZEJ

(54) Lustro z efektem powtarzających się 
w perspektywicznej głębi pozornych obrazów

(57) Lustro zawiera lustro zewnętrzne (1), częściowo przenikli-
we dla promieniowania światła oraz równoległe do niego lustro 
wewnętrzne (2), odbijające całe promieniowanie. Oba lustra po-
łączone są spoinami klejowymi (4) do pokrywy (3), stanowiącej 

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 08 12
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cienkościenną kształtkę z tworzywa sztucznego, termoformowa-
ną podciśnieniowo. Przykrawędziowa strefa pokrywy (3) na całym 
obwodzie lustra ma w poziomym przekroju poprzecznym kształt 
dwustopniowych schodków, wznoszących się w kierunku środka 
lustra. Lustro zewnętrzne (1) przyklejone jest do zewnętrznej pozio-
mej ścianki montażowej (5), a na pionowej ściance dystansowej (7), 
wyznaczającej odległość między lustrami, przyklejona jest taśma 
diod LED (8). Ścianka dystansowa (7) ma wysokość (h1) nie mniejszą 
od sumy wymiarów szerokości (b) taśmy LED (8) i grubości (g) lustra 
wewnętrznego (2). Lustro wewnętrzne (2) przyklejone jest do we-
wnętrznej poziomej ścianki montażowej (6), natomiast wysokość 
drugiej ścianki pionowej (9) jest nie mniejsza od wysokości (h2) 
zasilacza (13). Przestrzeń ograniczona ściankami pionowymi (9) za-
mknięta jest ścianką górną (10) pokrywy (3).

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 124796 (22) 2016 01 23

(51) A61G 5/10 (2006.01)

(71) ZWIERZ MICHAŁ, Ostrzeszów
(72) ZWIERZ  MICHAŁ

(54) Wózek inwalidzki
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wózek inwalidzki, składający 
się ze stalowej konstrukcji stałej, siedziska wraz z oparciem, parą 
dużych kół nośnych oraz parą małych kółek skrętnych i parą pod-
nóżków, charakteryzujący się tym, że stalowa konstrukcja stała 
zbudowana jest z ramy dolnej (2), wyposażonej w cztery pionowe 
elementy dolne prowadnicy (8) oraz element (4) poziomy, usytu-
owany pomiędzy elementami dolnymi prowadnicy (8) i wysunięte-
go do przodu, która to rama dolna (2) łączy siłownik (5) poruszający 
się w płaszczyźnie pionowej z prowadnicami (8) oraz z podłożem, 
ramy górnej (6) łączącej siłownik (5) z ramą dolną (2) oraz prowad-
nic (8) odpowiedzialnych za odbieranie sit skręcających działają-
cych na wózek (1), a ponadto wózek (1) inwalidzki wyposażony jest 
w akumulator służący do napędzania siłownika (5).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 124779 (22) 2016 01 18

(51) A62C 37/50 (2006.01)

 H02J 9/00 (2006.01)

 H02B 15/00 (2006.01)

(71) CERBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno

(72) KOZUBAL WACŁAW

(54) Centrala sterowania urządzeniami 
przeciwpożarowymi

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest centrala sterowania 
urządzeniami przeciwpożarowymi, współpracująca w sieci z pod-
centralami sterującymi urządzeniami przeciwpożarowymi. Celem 

wzoru użytkowego jest opracowanie centrali sterowania urządze-
niami przeciwpożarowymi, posiadającej możliwość bezpośrednie-
go sterowania i kontroli układu samoczynnego załączania rezerwy 
zasilania. Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, 
posiadająca stalową szafę o zabudowie szeregowej, charakteryzuje 
się tym, że ma w szafie (1) znany układ załączania rezerwy z anali-
zatorem sieci (3), umieszczonym na drzwiach szafy oraz ma w sza-
fie (1) złącze kablowe (5) kontrolne i sterujące agregatu prądotwór-
czego, złącze (6) wejścia alarmowego, przy czym układ załączania 
rezerwy połączony jest elektrycznie z modułem wejść/wyjść (7)  
centrali, a także z zasilaczem buforowanym (8), zasilająco sterują-
cym 24 V centrali, zaś analizator (3) sieci współpracuje ze sterowni-
kiem głównym (9) centrali.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

U1 (21) 124791 (22) 2016 01 21

(51) B41M 3/16 (2006.01)

 B41J 3/32 (2006.01)

 B41J 11/00 (2006.01)

(71) OFFICE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) KRZYWDA ROBERT

(54) Zestaw urządzeń do nanoszenia na nośnik  
kodu Braille’a

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw urządzeń (1) do nano-
szenia na szybko przemieszczający się nośnik (2) kodu Braille’a. 
Zgłoszenie wykorzystuje także znane powszechnie metody za-
druku, które jako zadruk współistniejący wraz z zadrukiem kodem 
Braille’a, mogą występować na tym samym nośniku (2). Zestaw 
urządzeń (1) do nanoszenia na nośnik (2) kodu Braille’a, gdzie no-
śnikiem (2) jest nośnik giętki, szczególnie w rodzaju wstęgi (2’), ma 
element pierwszy w sekwencji w postaci maszyny poligraficznej (3) 
do nanoszenia substancji niewypukłych, i kolejny element w posta-
ci przystawki (5), posiadającej dozownik (6) substancji uformowa-
nej przestrzennie. Dozownik (6) zawieszony jest nad nośnikiem (2) 
druku i połączony jest z naczyniem zasypowym (7). Elementem 
dodatkowym znajdującym się w okolicy nośnika (2) druku w przy-
stawce (5) jest końcówka ssąca, połączona szczelnie układem 
rur (9) poprzez zbiornik wtórny (10) z pompą podciśnienia (11). 
Przystawka (5) wyposażona jest także w promiennik fal UV (12).  
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Przystawka (5) posiada co najmniej jedną zasadniczo szczelną ko-
morę (13), a końcówka ssąca w niej się znajdująca ma postać płaskie-
go stolika ssącego, wyposażonego w otwory ssące, rozmieszczone 
regularnie zarówno tuż pod wstęgowym nośnikiem (2) druku, jak 
i po bokach wstęgowego nośnika (2) druku przemieszczanego 
z szybkością wykonywania zadruku na tym nośniku (2). Wstęgowy 
nośnik (2) druku prowadzony wewnątrz komory (l3’, 13”) poprzez 
szczelinę wejściową i szczelinę wyjściową, wspiera się na obroto-
wych wałkach swą spodnią stroną. W sekwencji za ostatnią komo-
rą (13) przystawki (5) znajduje się obrotowy nawijak odbierający (19) 
dla wstęgowego nośnika (2) druku, stanowiący jednocześnie dla 
wstęgi (2’) urządzenie naciągowe.

(10 zastrzeżeń)

U1 (21) 124789 (22) 2016 01 20

(51) B60N 2/48 (2006.01)

 B60R 22/12 (2006.01)

(71) JACH KAROLINA EFFOR, Warszawa
(72) JACH KAROLINA

(54) Opaska zabezpieczająca
(57) Opaska (1) zabezpieczająca, zwłaszcza do stosowania w po-
jazdach lub wózkach do przewozu dzieci lub osób dorosłych w po-
zycji siedzącej, przytrzymująca głowę, mająca pas czołowy (2) i po-
łączony z nim w miejscach (4 i 4’) połączenia pas łączący (3) końce 
pasa czołowego, które w trakcie użytkowania tworzą pętlę otacza-
jącą oparcie lub zagłówek i głowę charakteryzuje się tym, że ma 
dodatkowy pas łączący (5) połączony na końcach z końcami pasa 
czołowego (2) w dwóch miejscach (6, 6’) połączenia przesuniętych 
kątowo względem miejsc (4 i 4’) połączenia pasa łączącego (3).

(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 124799 (22) 2016 01 26

(51) B60N 3/00 (2006.01)

 B60R 11/02 (2006.01)

(71) SCHMIDT PIOTR, Wejherowo
(72) SCHMIDT PIOTR

(54) Wieszak samochodowy do komputera
(57) Wieszak samochodowy do komputera składający się z po-
łączonych ze sobą cięgien nośnych i cięgien mocujących kompu-
ter do elementów nadwozia samochodu, charakteryzuje się tym, 
że ma cięgna nośne (1, 2) złączone na kształt zbliżony do litery „X”, 
zaopatrzone w elementy mocująco - regulacyjne (4, 4.1) oraz za-
wiera cięgna mocujące (6, 7, 8), przytwierdzone do połączonych 
ze sobą cięgien nośnych (1, 2). Cięgna nośne (1, 2) mają postać 
odcinków taśmy włókienniczej w przybliżeniu o równej długości. 
Elementy mocujące (4) mają postać klamer spinających, a elementy 
regulacyjne (4.1) mocujące cięgna nośne (1, 2) do uchwytów (5) sa-
mochodu mają postać czterech odcinków płaskiej taśmy włókien-
niczej o zmiennej, regulowanej długości. Cięgna (6, 7, 8) mocujące 
komputer, przytwierdzone do cięgien nośnych (1, 2) mają postać 
odcinków taśmy rzep.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 124788 (22) 2016 01 20

(51) B65D 23/00 (2006.01)

 B65D 45/00 (2006.01)

(71) INTERTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły

(72) RÓŻAŃSKI WŁADYSŁAW

(54) Nasadka
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest nasadka, która ma kształt ele-
mentu cienkościennego, będącego bryłą przestrzenną, mającą 
w przekroju poprzecznym kształt okręgu, przy czym ściana (1) 
nasadki zwęża się cylindrycznie po łagodnym łuku od podstawy 
ku górze. Powierzchnia górna zewnętrzna (2) nasadki ma kształt 
elipsy z wklęsłością do środka i jest nachylona do osi pionowej 
nasadki, a przy tym korzystnie kąt nachylenia wynosi 50°, zaś po-
wierzchnia górna wewnętrzna (3) nasadki jest prostopadła do osi 
nasadki i ma kształt koła. Na powierzchni wewnętrznej nasad-
ki umieszczone są pionowe żebra (4), korzystnie rozmieszczone 
co 60°. Pomiędzy dwoma żebrami (4) na płaszczyźnie wewnętrznej 
nasadki znajduje się pionowy prostokątny rowek (5), zaś przy kra-
wędzi dolnej nasadki jej ściana wewnętrzna jest pocieniona na ca-
łym obwodzie.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 124778 (22) 2016 01 18

(51) B67C 11/02 (2006.01)

 G01W 1/14 (2006.01)
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(71) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów
(72) KORZYŃSKI MIECZYSŁAW

(54) Lejek
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest lejek przeznaczony do użyt-
ku w gospodarstwie domowym, zwłaszcza do wlewania płynów 
z zawartością treści stałych lub bardzo gęstych cieczy. Lejek do pły-
nów, składający się z wlewu i sztywnie z nim związanej szyjki (1), 
charakteryzuje się tym, że górna część (2) wlewu o wysokości (h) 
co najmniej 25 mm i średnicy wewnętrznej (DW) minimum 100 mm  
ma kształt walca, który stanowi integralną jego część ze stoż-
kiem (3), przechodzącym w dolnej części w szyjkę (1) o średnicy (d) 
wynoszącej od 20 do 50 mm i o zewnętrznym kształcie walca z wy-
konanymi odpowietrznikami (5) w ilości co najmniej 1 o kształcie 
pionowych rowków, natomiast jego wewnętrzna przestrzeń jest 
ukształtowana w formie stożka o zbieżności (α) od 0° do 30°, skie-
rowanego podstawą do jej wylotu. W płaszczyźnie połączenia 
szyjki (1) ze stożkiem (3) wlewu ukształtowana jest płaszczyzna 
oporowa (6) lejka o kształcie pierścienia o średnicy zewnętrznej (D) 
od 30 mm do 60 mm, na której wykonano przedłużenie odpo-
wietrzników (5).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ C

CHEMIA  I  METALURGIA

U1 (21) 124792 (22) 2016 01 22

(51) C03C 25/10 (2006.01)

 G02B 6/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
(72) KOSIEL KAMIL; RZĄDCA LECH; SZERLING ANNA

(54) Uchwyt
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt do osadzania 
warstw dielektrycznych na włóknach światłowodowych za pomo-
cą techniki osadzania warstw atomowych (ang. atomic layer depo-
sition, ALD). Uchwyt posiada dwa ramiona (2 i 3) połączone ze sobą, 

a w każdym z ramion na ich górnej powierzchni znajdują się wycię-
cia (1a i 1b), umieszczone dokładnie naprzeciwko siebie. Odległości 
między sąsiadującymi wycięciami, na każdym z ramion (2 i 3) są jed-
nakowe, a ich głębokość i szerokość jest dostosowana do średnicy 
umieszczanych w nich włókien światłowodowych.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO;  
KONSTRUKCJE  ZESPOLONE

U1 (21) 124811 (22) 2016 01 29

(51) E04C 1/00 (2006.01)

 E04C 3/02 (2006.01)

(71) ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY 
UCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Raszków

(72) UCIECHOWSKI HENRYK

(54) Pustak szalunkowy narożny prawy/lewy
(57) Pustak szalunkowy narożny prawy/lewy wykonany jest 
z betonu lekkiego, korzystnie na bazie keramzytu oraz włókna 
polipropylenowego lub polimerowego, składający się z poziomej 
tarczy (1), mającej na obrzeżu pogrubienie (4), które w przekroju 
poprzecznym ma kształt prostokąta i jednakową wysokość na całej 
długości, a ściana pogrubienia (5) stanowi jego długość oraz ścian 
pionowych czołowej (2) i bocznej (3). Pionowa czołowa ściana pu-
staka ma szerokość równą szerokości ściany nośnej zewnętrznej lub 
wewnętrznej budowli, a pionowa boczna ściana (3) równa jest sze-
rokości ściany nośnej zewnętrznej lub wewnętrznej budowli oraz 
ściany pogrubienia (5), jednocześnie ściana pionowa boczna (3) 
oraz ściana pogrubiona (5) są w stosunku do siebie równoległe.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 124801 (22) 2016 01 27

(51) E21D 11/15 (2006.01)

 E04C 5/07 (2006.01)

 E01C 11/16 (2006.01)

 D03D 1/00 (2006.01)

(71) POLUS MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO- 
-USŁUGOWO-WDROŻENIOWE ANKRA, Kraków

(72) POLUS MARIAN; PIECZKA PIOTR

(54) Siatka kompozytowa
(57) Wzór użytkowy dotyczy siatki kompozytowej, znajdującej 
zastosowanie przykładowo w budownictwie i górnictwie. Siatka 
kompozytowa (1) wykonana z włókna bazaltowego i/lub szklanego 



48 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  16/2017

ma oczka (2) o dobieranej wielkości, wyznaczane przez elastyczne 
cięgna wzdłużne (3) wykonane ze splecionych ze sobą linek (3a, 3b) 
oraz zaplecionych w nie poprzecznych cięgien sztywnych (4). Po-
szczególne elastyczne cięgna wzdłużne (3) na długości oczek (2), 
utworzonych pomiędzy sąsiadującymi ze sobą poprzecznymi prę-
tami sztywnymi (4), mają przeciwne względem siebie kierunki zwi-
cia linek (3a, 3b). Korzystnie elastyczne cięgna wzdłużne (3) przed 
poprzecznym prętem sztywnym (4) i za nim, w sąsiednim oczku, 
mają przeciwny kierunek zwicia linek (3a, 3b).

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

U1 (21) 124807 (22) 2016 01 27

(51) F02D 41/22 (2006.01)

(71) PITERPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice

(72) NIEMCZYK PIOTR

(54) Emulator sondy lambda z regulacją
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest emulator sondy lambda. Emu-
lator sondy lambda w kształcie tulei (1) zakończony jest na jednym 
końcu gwintem zewnętrznym (2) a na przeciwnym gwintem we-
wnętrznym (3) odpowiadający wymiarom gwintu zewnętrznego, 
i charakteryzuje się tym że tuleja (1) wewnątrz ma wykonany prze-
wężany przelotowy kanał (4), a w poprzek tulei (1), na wysokości 
przewężenia (5), posiada gwintowany kanalik (6) o średnicy równej 
średnicy przewężenia (5), przy czym w otwór kanalika (6) wkręcana 
jest śruba (7).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 124784 (22) 2016 01 20

(51) F16K 11/22 (2006.01)

(71) CZARNOTA SŁAWOMIR CATIDO, Olsztyn
(72) CZARNOTA SŁAWOMIR

(54) Bateria podtynkowa wannowo-prysznicowa
(57) Bateria podtynkowa wannowo-prysznicowa, zawiera korpus 
w kształcie płaskiego walca (1) z gwintem zewnętrznym i kołnie-
rzem, połączonym z trójnikiem z trzema króćcami (2) i łącznikiem (3) 
w kształcie spłaszczonej rury, połączonej z pionowym wydrążo-
nym walcem (4), w którym zamontowany jest zawór przełączający 
prysznic z uchwytem (9), a płaski walec (1) połączony jest z obudo-
wą zaworu odcinająco mieszającego (5) w kształcie wydrążonego 
sześcianu z otworami z gwintem wewnętrznym z zamontowaną 
czaszą (6), przełącznikiem (7) z uchwytem (8) w kształcie prostoką-
ta, korpus zamontowany jest w obudowie (10) z tworzywa i uszcze-
lek (11) z tworzywa elastycznego oraz osłonięty pokrywą (12) z bla-
chy nierdzewnej.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 124785 (22) 2016 01 20

(51) F16K 11/22 (2006.01)

(71) CZARNOTA SŁAWOMIR CATIDO, Olsztyn
(72) CZARNOTA SŁAWOMIR

(54) Bateria podtynkowa termostatyczna trójzaworowa
(57) Bateria podtynkowa termostatyczna trójzaworowa, zawiera 
jednolity odlewany korpus (1) w kształcie pięciu pionowych wy-
drążonych walców, połączonych ze sobą kanałami w kształcie rury 
kwadratowej i owalnej, zaopatrzony jest w króćce do dopływu zim-
nej i ciepłej wody oraz odpływu wody, w wydrążonych walcach 
zamocowane są zawory: termostatyczny (3), mieszający (2), odcina-
jący (4) oraz filtry (5 i 6) na dopływie zimnej i ciepłej wody. Trzpienie 
zaworów osłonięte są cylindrami (8, 9, 10) oraz osłoną (7), wykonaną 
korzystnie ze stali nierdzewnej, na trzpieniach zamontowane są po-
krętła (11), korzystnie w kształcie prostopadłościanów.

(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 124787 (22) 2016 01 20

(51) F16K 11/22 (2006.01)

(71) CZARNOTA SŁAWOMIR CATIDO, Olsztyn
(72) CZARNOTA SŁAWOMIR

(54) Bateria podtynkowa z zaworami, termostatycznym 
i kontroli przepływu

(57) Bateria podtynkowa zawiera zawór termostatyczny (1), połą-
czony śrubunkiem (5) z zaworem kontroli przepływu (6). Korpus (2) 
zaworu termostatycznego ma kształt pionowego wydrążonego 
walca, połączonego w dolnej części z trójnikiem, a zawór kontroli 
przepływu (6) ma kształt wydrążonego walca, połączonego w dol-
nej części z czwórnikiem, korpus z zaworami zamocowany jest 
w obudowie (7), wykonanej z tworzywa sztucznego i osłonięty 
blachą w kształcie prostokąta.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 124782 (22) 2016 01 19

(51) F21S 8/00 (2006.01)

(71) NORLYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(72) KORDEK LESZEK

(54) Słup oświetleniowy, zwłaszcza teleskopowy
(57) Słup oświetleniowy składa się co najmniej z rury nośnej 
i z podstawy (1), która jest cienkościennym odlewem ciśnieniowym, 
o grubości ścianek nie przekraczającej 4,5 milimetra. Na górnej po-
wierzchni podstawy (1) jest nasada (3), korzystnie dwuczęściowa, 
złożona z nasady dolnej (31) i nasady górnej (32), obu będących 
cienkościennymi odlewami ciśnieniowymi. Rura nośna (2) zakoń-
czona jest u góry gniazdem teleskopowym (4), z nasadą docisko-
wą (41) i elastyczną wkładką zaciskową (42), w której zamocowana 
jest rura górna (5).

(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 124798 (22) 2016 01 26

(51) F23D 1/00 (2006.01)

(71) FAC KAZIMIERZ FIRMA F. K., Kruszyn Krajeński
(72) FAC KAZIMIERZ

(54) Przegroda termiczna  
zwłaszcza do pieców termo-olejowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest przegroda termiczna, przezna-
czona zwłaszcza do zastosowania do pieców termo-olejowych, ce-
lem dostosowania powierzchni wypiekowej do bieżących potrzeb, 
mająca zastosowanie w piecach piekarniczych segmentowych. 
Przegroda złożona z dwóch elementów w postaci prostopadło-
ściennych płyt, z których każda złożona jest z obudowy w postaci 
profilowanych blach St3s o grubości 1 mm, górnej (1a) i dolnej (1b) 
oraz usytuowanego wewnątrz wkładu izolacyjnego (2) w posta-
ci maty izolacyjnej, z wełny wysokotemperaturowej, mineralnej 
o grubości 2 cm i gęstości 200 kg/m3, zaś na płaszczyźnie górnej 
usytuowany jest uchwyt (4), zaś w podstawie rolki jezdne (3), przy 
czym blachy na jednym z boków mocowane są w części na zakład-
kę, zaś zewnętrze płaszczyzny blach (1a, 1b) pokryte są warstwą 
farby silikonowej, termoodpornej.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 124802 (22) 2016 01 26

(51) F23H 15/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skarszewy

(72) KULPAN ZDZISŁAW

(54) Skośna podłoga komory paleniskowej typu V 
w palnikach do spalania pelletu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest skośna podłoga komory pale-
niskowej typu V w palniku do spalania pelletu, w której płaszczy-
zny podłogi (1) paleniska (2) są nachylone względem siebie o kąt 
zawierający się w przedziale 90-135°, korzystnie na całej długości 
paleniska (2).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 124804 (22) 2016 01 26

(51) F23H 15/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skarszewy

(72) KULPAN ZDZISŁAW

(54) Zgarniacz szlaki (zgorzeli) typu V w palniku 
do spalania pelletu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zgarniacz szlaki (zgorzeli) typu V 
w palniku do spalania pelletu, w którym płaszczyzny zgarniacza (2) 
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są nachylone względem siebie o kąt zawierający się w przedziale 
90-135°.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 124803 (22) 2016 01 26

(51) F23L 1/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skarszewy

(72) KULPAN ZDZISŁAW

(54) Kurtyna powietrzna komory paleniskowej typu Ω 
w palniku do spalania pelletu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kurtyna powietrzna komory 
paleniskowej typu Ω w palniku do spalania pelletu, charaktery-
zująca się tym, że składa się z otworów, które zostały wykonane 
naprzemiennie na obwodzie komory paleniskowej (2) u samego 
jej wylotu.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 124805 (22) 2016 01 27

(51) F24H 9/12 (2006.01)

 F24D 19/00 (2006.01)

 F16L 41/03 (2006.01)

(71) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin

(72) MĘTECKI MARIUSZ

(54) Zespół przyłączy do wewnętrznych instalacji 
centralnego ogrzewania

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zespół przyłączy wewnętrznych 
instalacji centralnego ogrzewania, stosowany do podłączenia rur 
zasilania (6A) oraz powrotu (6B) z medium grzewczym, gdzie rury 
zasilania (6A) i powrotu (6B) biegną w osobnych pętlach, w tej sa-
mej płaszczyźnie, utworzony z dwóch trójników (1, 2), z których 
jeden (1) posiada środkowe obejście cylindryczne (1.1). Zespół 

przyłączy charakteryzuje się tym, że w otworze środkowego obej-
ścia cylindrycznego (1.1) ustalonego trójnika obejściowego (1) 
osadzona jest tuleja (4) z uszczelnieniami (5), przy czym tuleja (4) 
jest zamocowana i zabezpieczona przed wysunięciem przez pier-
ścień sprężysty (3) osadzony w kanałku (1A) ustalonego trójnika 
obejściowego (1). Korpusy ustalonego trójnika obejściowego (1) 
i trójnika ustalonego (2) posiadają minimum dwa spłaszczenia 
wzajemnie równoległe (1C, 2A).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 124800 (22) 2016 01 26

(51) F41J 1/00 (2006.01)

 F41J 1/01 (2006.01)

(71) BŁASZCZYK STANISŁAW, Stargard;  
BŁASZCZYK HUBERT, Stargard

(72) BŁASZCZYK STANISŁAW; BŁASZCZYK HUBERT

(54) Warstwowa figura kontaktowa
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest warstwowa figura kontaktowa, 
montowana na lekkich i ciężkich podnośnikach celów i figur bojo-
wych. Warstwowa figura kontaktowa zbudowana jest z przedniej 
ścianki (1), wykonanej z blachy metali kolorowych, do której przy-
klejony jest rdzeń styropianowy (2), wykonany z różnych twardości 
styropianu, do rdzenia styropianowego (2) wykonanego z różnych 
twardości styropianu przyklejona jest tylna ścianka (3), wykonana 
z blachy metali kolorowych. W środkowej części tylnej ścianki (3), 
zamocowane są za pomocą nitów dwa kształtowniki (4). W dolnej 
części przedniej ścianki (1) i tylnej ścianki (3) prostopadle do kształ-
towników (4), zamocowane są za pomocą nitów paski blach (5), 
w dolnej części pasków blach (5), zamocowane są śruby z nakrętka-
mi (6), służące do zamontowania przewodów elektrycznych.

(7 zastrzeżeń)

DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) 124808 (22) 2016 01 28

(51) G07F 9/10 (2006.01)

(71) KEY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(72) JAROŃCZYK ANDRZEJ
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(54) Modułowa zabudowa vendingowa
(57) Modułowa zabudowa vendingowa, służąca do zabudowy 
automatów vendingowych składa się z powtarzalnych modułów. 
Panele mają wypustki/haczyki, które wchodzą w otwory wykrojo-
ne w słupkach nośnych (2), przy czym każdy kolejny panel blokuje 
poprzedni, przez co nie ma możliwości ich wyjęcia po złożeniu ca-
łej zabudowy. Modułowa zabudowa vendingowa w części dolnej 
zabudowy posiada odejmowany próg (12). W części górnej zaś po-
siada dach płaski (5) oraz dach skośny (9).

(4 zastrzeżenia)



Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

III.  WYKAZY

WYKAZ  NUMEROWY  WYNALAZKÓW  
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

1 2 3

Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

1 2 3

Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

1 2 3

415564 F01K (2006.01) 31
415604 B23F (2006.01) 13
415811 A21D (2006.01) 3
415819 A47C (2006.01) 5
415820 F25B (2006.01) 34
415822 B65G (2006.01) 19
415823 F24J (2006.01) 34
415824 E21D (2006.01) 30
415825 A01G (2006.01) 2
415826 H02K (2006.01) 42
415827 C09D (2006.01) 24
415828 F28D (2006.01) 36
415830 H04J (2006.01) 43
415831 H01M (2016.01) 41
415832 C09D (2014.01) 24
415833 A63B (2006.01) 10
415834 E21F (2006.01) 31
415835 F01D (2006.01) 31
415836 B27B (2006.01) 14
415837 A62C (2006.01) 9
415838 A61L (2006.01) 8
415839 A23L (2006.01) 4
415840 A61B (2006.01) 6
415843 C02F (2006.01) 20
415846 B05D (2006.01) 11
415847 B05D (2006.01) 12
415848 B05D (2006.01) 12
415849 A61F (2006.01) 7
415851 D06P (2006.01) 27
415852 C07D (2006.01) 21
415853 C07D (2006.01) 21
415854 C02F (2006.01) 20
415855 A01C (2006.01) 2
415857 C09J (2006.01) 24
415858 B23K (2014.01) 14
415859 G01R (2006.01) 38
415860 C23C (2006.01) 26
415861 B32B (2006.01) 16
415862 H01B (2006.01) 40
415863 F27B (2006.01) 35
415864 F24F (2006.01) 33
415865 C10G (2006.01) 25
415866 B60M (2006.01) 17
415867 E05B (2006.01) 29
415868 G01N (2006.01) 38
415869 B01D (2006.01) 10
415870 G09F (2006.01) 40
415871 C02F (2006.01) 19
415872 F16B (2006.01) 33

415874 A61K (2006.01) 8
415876 C07F (2006.01) 22
415878 A47G (2006.01) 6
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