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się w sposób ciągły stężenie gazów wybuchowych w przestrzeni 

międzydennej (110) i/lub międzyściennej (120) zbiornika magazy-

nowego (100).

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 413711 (22) 2015 08 28

(51) B21B 1/18 (2006.01)

 B21B 23/00 (2006.01)

 B29C 47/88 (2006.01)

(71) KIEPUREX SPÓŁKA JAWNA A.,P.,P., KIEPUROWIE, 

Wapiennik

(72) KIEPURA PRZEMYSŁAW; KIEPURA PIOTR; 

GALLE MATEUSZ

(54) Cienkościenne rury i kształtowniki z powłokami 
Al - Si, Zn i Zn-Al o umocnionych i zagęszczonych 
powłokach oraz sposób ich wytwarzania

(57) Cienkościenne rury i kształtowniki z powłokami Al - Si, Zn 

i Zn - Al o umocnionych i zagęszczonych powłokach, charaktery-

zują się tym, że w procesie produkcyjnym blacha jest odkształcona 

poprzez walcowanie, a w czasie cyklu produkcyjnego chropowa-

tość walców podlega stałej kontroli. Sposób polega na tym, że bla-

chy z powłokami Al - Si i Zn – Al, przeznaczone do produkcji rur, 

poddaje się procesowi walcowania.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 413712 (22) 2015 08 28

(51) B21B 13/22 (2006.01)

 B21B 23/00 (2006.01)

 B29C 47/88 (2006.01)

(71) KIEPUREX SPÓŁKA JAWNA A.,P.,P., KIEPUROWIE, 

Wapiennik

(72) KIEPURA PRZEMYSŁAW; KIEPURA PIOTR; 

GALLE MATEUSZ

(54) Linia technologiczna do wytwarzania zgrzewanych 
stalowych rur i kształtowników z powłokami Al-Si, 
Zn, Zn-Al

(57) Linia technologiczna do wytwarzania zgrzewanych stalo-

wych rur i kształtowników z powłokami Al - Si, Zn, Zn - Al, charakte-

ryzuje się tym, że posiada dodatkowy węzeł walcowania.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 413808 (22) 2015 09 03

(51) B23B 35/00 (2006.01)

(71) IDŹCZAK ROMAN IDŹCZAK-MEBLE FIRMA 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA, 

Łęka Opatowska

(72) IDŹCZAK ROMAN

(54) Sposób wykonywania otworu pod kołek meblowy 
w wiórowej płycie meblowej

(57) Sposób wykonywania otworu pod kołek meblowy w wióro-

wej płycie meblowej przeznaczonej do stosowania w budowie me-

bla zwłaszcza w opcji budowy mebla do samodzielnego montażu, 

w którym nieprzelotowy otwór pod kołek meblowy w wiórowej 

płycie meblowej wierci się wiertłem charakteryzuje się tym, że wy-

wiercony nieprzelotowy otwór następnie rozwierca się wiertłem 

o takiej samej średnicy jak wiertło którym wiercony był ten otwór.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 418815 (22) 2016 09 26

(51) B23K 11/20 (2006.01)

 B23K 20/16 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) WINNICKI MARCIN; KORZENIOWSKI MARCIN

(54) Sposób łączenia różnorodnych metali metodą 
zgrzewania rezystancyjnego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia różnorodnych 

metali metodą zgrzewania rezystancyjnego, w szczególności stali 

i aluminium. Sposób, w którym co najmniej jedną powierzchnię 

jednego z łączonych metali, będącą co najmniej jednym podło-

żem, oczyszcza się poprzez płukanie cieczą, a następnie oczysz-

czoną powierzchnię poddaje się obróbce strumieniowo-ściernej, 

po czym na obszar zgrzewania nanosi się warstwę pośrednią i tak 

przygotowaną strukturę dociska się elektrodami i wykonuje po-

łączenie metodą zgrzewania rezystancyjnego, charakteryzuje się 

tym, że warstwę pośrednią nanosi się poprzez bombardowanie 

podłoża cząstkami metalu zawieszonymi w strumieniu doprowa-

dzonego przez dyszę napylającą gazu roboczego o temperaturze 

nie przekraczającej połowy średniej temperatury topnienia cząstek 

metalu, mieszaniny metali lub mieszaniny kompozytowej metalu 

i ceramiki, tworzących warstwę pośrednią i nie wyższej niż 1200°C 

oraz o ciśnieniu do 5 MPa, przy czym cząstki warstwy pośredniej 

uderzają z prędkością od 200 m/s do 1000 m/s o powierzchnię 

podłoża.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 413863 (22) 2015 09 08

(51) B25J 11/00 (2006.01)

 B25J 13/00 (2006.01)

 A47F 13/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KAMISIŃSKI TADEUSZ; FLACH ARTUR; FELIS JÓZEF; 

PILCH ADAM; RUBACHA JAROSŁAW; 

WIŚNIEWSKI JERZY; MICHOŃ TOMASZ; 

KANDEFER RYSZARD

(54) Mechanizm parkowania manipulatora czujnika 
pomiarowego w komorze bezechowej

(57) Mechanizm parkowania ma wieszak (2) złożony z dwóch 

połączonych przegubem wieszaka (11) ramion zewnętrznego (2a) 

i wewnętrznego (2b). Ramię zewnętrzne (2a), połączone na końcu 

z prowadnicą osi x (1), zagięte jest w dół pod kątem zasadniczo pro-

stym w płaszczyźnie pionowej x-y. Wsporniki dolny (4) i górny (5) 

mają wymiarowo równy wysięg i rozstawione są w odległości rów-

nej długości prowadnicy osi x (1). Ponad wspornikiem górnym (5), 

w odległości równej długości ramienia wewnętrznego (2b) zamo-

cowany jest wspornik masztowy (13) z rolką górną. Cięgno zamo-

cowane jednym końcem do przegubu wieszaka (11) przewinięte 
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jest przez rolkę górną a następnie pionowo prowadzone w dół 

na zamocowaną na końcu wspornika dolnego (6) rolkę dolną (16) 

i drugim końcem połączone z samohamowną wciągarką.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 413805 (22) 2015 09 02

(51) B27M 3/18 (2006.01)

 B27D 1/08 (2006.01)

(71) KOŚCIERSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

-USŁUGOWE UNIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Klincz

(72) KLATT ERYK

(54) Sposób wytwarzania mebli łazienkowych 
o zmniejszonej chłonności wilgoci

(57) Sposób wytwarzania mebli łazienkowych o zmniejszonej 

chłonności wilgoci charakteryzuje się tym, że poszczególne for-

matki na krawędziach natryskuje się pod ciśnieniem 3 bar skupioną 

strugą środkiem impregnującym do hydrofobizacji sealtec, o apli-

kacji 0,15 l na 1000 mb do głębokości od 1 do 3 mm, po czym kra-

wędzie otwarte poddaje się procesowi okleinowania, przy czym 

formatki przeznaczone na część pojemnościową stanowiącą trzy 

ściany w układzie poziomym w miejscach potencjalnych przegięć 

budowanej części pojemnościowej skleja, zaś formatki stanowiące 

blaty i fronty poddaje się procesowi uszlachetniania warstwy ze-

wnętrznej i poddaje procesowi sezonowania w czasie 48 godzin 

w atmosferze czystego powietrza o temp. od 20 do 25°C i wilgot-

ności od 45 do 55%, następnie poddaje procesowi polerowania 

oraz brylantowania do uzyskania powłoki o współczynniku połysku 

nie mniejszym niż 90%.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 413926 (22) 2015 09 11

(51) B29C 67/00 (2006.01)

(71) YASA MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

AKCYJNA, Mielec

(72) WARZOCHA KRZYSZTOF; BĄK PIOTR

(54) Sposób wykonania wirnika pompy do zastosowań 
lotniczych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania wirnika 

pompy hydraulicznej ze zintegrowanymi strukturami wsporczymi, 

umożliwiającymi drukowanie dużych powierzchni płaskich w tech-

nologii przyrostowego budowania detali. W sposobie tym można 

wyróżnić etapy nanoszenia na płytę startową warstw sproszkowa-

nego metalu, budowania detalu warstwa po warstwie poprzez 

miejscowe stapianie proszku za pomocą lasera oraz równoczesne 

budowanie struktur wsporczych podpierających powierzchnie kry-

tyczne. Sposób charakteryzuje się tym, że powierzchnie wirnika (7) 

nieposiadające odpowiedniego podparcia, wspiera się łukowo-ko-

rzeniowymi strukturami wsporczymi w taki sposób, że ich korze-

nie (4, 9) łączą zasadniczo pionowo położone w stosunku do płyty 

startowej ściany (81, 82), poprzez strukturę łukową (5), z zasadniczo 

płaską i równoległą do płyty startowej (1) powierzchnią (7).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 413693 (22) 2015 08 27

(51) B32B 7/00 (2006.01)

 C03C 17/00 (2006.01)

(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ

IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław

(72) JANUSZKO ADAM; PRZYBYŁ WOJCIECH; 

KRAJEWSKA ALEKSANDRA; PASTERNAK IWONA; 

PRZEWŁOKA ALEKSANDRA; STRUPIŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Struktura termoelektrochromowa
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest struktura termoelektrochro-

mowa, mająca zastosowanie przy produkcji okien lub świetlików, 

jak również wyświetlaczy urządzeń reklamowych, w których pod 

wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego następuje zmiana 

właściwości odnoszących się do transmisji światła. Struktura ter-

moelektrochromowa charakteryzuje się tym, że zawiera warstwę 

grzejną (2) w postaci jedno lub wielowarstwowego grafenu, która 

znajduje się między warstwą nośną (1), a warstwą termochromo-

wą (3). Na przeciwległych bokach warstwy grzejnej (2) usytuowane 

są przyłącza (4).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 413898 (22) 2015 09 10

(51) B32B 17/00 (2006.01)

 C03C 27/12 (2006.01)

 E06B 3/66 (2006.01)

 F21Y 101/02 (2006.01)

 C09K 11/00 (2006.01)

(71) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie

(72) CYCOŃ DAWID; CHOCHOROWSKI WIKTOR; 

STANEK OLGA; STANEK EDYTA

(54) Fotoniczna szyba zespolona
(57) Przedmiotem wynalazku jest fotoniczna szyba zespolona 

zawierająca dwie zewnętrzne płaskie płyty szklane równolegle 

usytuowane względem siebie, pomiędzy którymi umieszczo-

ne są elementy dystansowe, która charakteryzuje się tym, że ma 

kształt prostopadłościanu utworzonego z dwóch płaskich płyt 

szklanych (1 i 2), usytuowanych równolegle względem siebie i od-

dzielonych od siebie na ich obu końcach ramką dystansową (3) po-

łączoną z nimi szczelnie, których zewnętrzne czoła na całym obwo-

dzie tej szyby osłonięte są warstwą izolacyjno — uszczelniającą (5). 

Ponadto pomiędzy obu płytami szklanymi (1 i 2) umieszczona jest 

trzecia płaska szklana szyba (7) z naniesioną na nią powłoką foto-

niczną (8), natomiast na całym obwodzie ramki dystansowej (3) 

do dolnej jej powierzchni przylega taśma metalowa (9) o grubości 

od 0,15 mm do 0,30 mm, pokryta cienką warstwą cyny odizolowa-


