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A1 (21) 417000 (22) 2016 04 26

(51) B28B 1/00 (2006.01)

 B28B 1/08 (2006.01)

 B28B 5/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) WIĘCKOWSKI ANDRZEJ

(54) Mobilne urządzenie pasmowe
(57) Mobilne urządzenie pasmowe, mające zastosowanie przy re-

alizacji robót zarówno w warunkach budowy, jak i w prefabrykacji 

przy wykonywaniu szerokich pasm monolitycznych do 7,5 m i szer-

szych, również z betonów o szybkim narastaniu wytrzymałości, wy-

posażone w zasobnik materiałowy, dozownik składników suchych, 

przenośnik do podawania składników suchych, elektrozawór wody 

oraz mieszadła z łopatkami charakteryzuje się tym, że kąty natar-

cia (-α1 i α1) łopatek mieszadeł (7) łopatkowego przenośnika roz-

kładającego materiał (6) są mniejsze w miejscu pobierania mate-

riału w stosunku do kątów natarcia (-α2 i α2) łopatek mieszadeł (8), 

umiejscowionych przy końcach łopatkowego przenośnika rozkła-

dającego materiał (6).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 417103 (22) 2016 05 04

(51) B29C 44/06 (2006.01)

 B29C 45/02 (2006.01)

 B29C 45/16 (2006.01)

 B29C 47/04 (2006.01)

 B29C 47/06 (2006.01)

 B29C 49/06 (2006.01)

 B65D 1/00 (2006.01)

 B65D 1/02 (2006.01)

(71) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(72) ROSIŃSKI MICHAŁ

(54) Sposób wytwarzania pojemników i pojemnik 
wytworzony tym sposobem

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania pojemni-

ków i pojemnik wytworzony tym sposobem, zwłaszcza pojemni-

ków przeznaczonych jako opakowania do kosmetyków, środków 

piorących, czyszczących, myjących, zmiękczających, pielęgnacyj-

nych lub farmaceutycznych. Sposób polega na podawaniu do gło-

wicy z niezależnych ekstruderów warstwę środkową i warstwę 

wewnętrzną, systemem ciągłym. Warstwa zewnętrzna podawana 

jest cyklicznie poprzez sterowanie ruchem tłoka w cylindrze gło-

wicy akumulacyjnej, który naprzemiennie wypycha warstwę ze-

wnętrzną i pobiera materiał do ekstrudera. Przepełnienie objętości 

cylindra głowicy akumulacyjnej daje efekt szybkiego wygaszania 

warstwy zewnętrznej lub bardzo łagodnego wygaszania warstwy 

zewnętrznej. Przedmiotem zgłoszenia jest też pojemnik o ściance 

składającej się z trzech trwale ze sobą związanych warstw surowca, 

to jest z warstwy wewnętrznej, warstwy środkowej i warstwy ze-

wnętrznej. Grubość warstwy zewnętrznej (3) pojemnika stopniowo 

zwiększa się po jego długości, aż do uzyskania zadanej grubości 

warstwy zewnętrznej (3).

(33 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 08 05

A1 (21) 416983 (22) 2016 04 25

(51) B41M 1/26 (2006.01)

 B41M 3/06 (2006.01)

 B41M 1/22 (2006.01)

(71) KUBARA KRZYSZTOF DRUKARNIA GARMOND, 

Częstochowa

(72) KUBARA KRZYSZTOF

(54) Sposób drukowania ikon, lub krzyży
(57) Sposób drukowania ikon, lub krzyży na pozłoconej korzyst-

nie szlagmetalem (3), lub złotem płatkowym powierzchni, gdzie 

na odpowiednio spreparowaną powierzchnię, korzystnie w postaci 

drewna (1) pokrytego złotem np. w postaci szlagmetalu (3) nano-

szony jest poddruk w kolorze białym odpowiadający powierzchni 

przeznaczonej na zadruk ikony, na który następnie nanoszony jest 

wielobarwny nadruk (5), wykonywany korzystnie farbami UV przed-

stawiający ikonę. Po wszystkim na całość nanosi się pojedynczą 

warstwę lakieru bezbarwnego. Powierzchnię spreparowaną stanowi 

drewno olchowe (1), lub deska wielowarstwowa, klejona z drew-

na liściastego, którym nadawany jest pożądany kształt. Następnie 

na deskę o dokładnie wygładzonej powierzchni i zabezpieczanej la-

kierem dwuskładnikowym poliuretanowym, wypełniającym białym, 

po jego wyschnięciu za pomocą miękkiego, płaskiego pędzla nano-

si się równomiernie cienką warstwę mikstionu akrylowego. Po we-

pchnięciu/wchłonięciu mikstionu akrylowego za pomocą suchego 

płaskiego pędzla delikatnie przenosi się płatki szlagmetalu (3) na lek-

ko kleistą powierzchnię deseczki, gdzie w zależności od powierzchni 

złocenia nakłada się delikatnie obok siebie wymaganą ilość płatków 

złota, które następnie należy bardzo delikatnie wklepać w drewnia-

ną powierzchnię polerując szlagmetal (3). Powyższą czynność nale-

ży wykonać korzystnie za pomocą miękkiego pędzla lub tamponu 

z waty, gdzie po wyschnięciu warstwy złota nanoszona jest warstwa 

werniksu na bazie akrylu. Następnie przygotowaną przez artystę 

ikonistę ikonę wykonaną klasyczną metodą poddaje się skanowaniu 

w wysokiej rozdzielczości, a następnie zeskanowany obraz podda-

je się obróbce cyfrowej, po czym przygotowaną w ten sposób ikonę 

zapisuje się z zachowaniem kanału koloru dodatkowego - poddruk, 

korzystnie w formacie tif, a uzyskane efekty przekazuje się do urzą-

dzenia drukującego. Aureole (6), lub inne elementy dekoracyjne 

uwidocznione w ikonie mogą zostać wykonane z dodatkowych ele-

mentów uformowanej wyciętej sklejki przyklejonej do ikony i two-


