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nym, który składa się z 50 - 90% wagowych PVC i 10 - 50% wagowych 
napełniacza lub napełniaczy pochodzących z grupy okryw nasien-
nych zawierających od 1 do 15% wagowych tłuszczu i białka oraz 
2 do 10% wagowych wody. Napełniacz lub napełniacze są w sta-
nie surowym i poddane są jedynie rozdrabnianiu mechanicznemu 
do średniego rozmiaru cząstek w zakresie 30 - 1500 μm przed wpro-
wadzeniem do osnowy polimerowej. Przedmiotem zgłoszenia jest 
także sposób wytwarzania powyższego kompozytu.

(9 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2017 06 22

A1 (21) 421796 (22) 2017 06 05

(51) C09D 133/08 (2006.01)
 C08K 3/10 (2018.01)
 C08K 3/34 (2006.01)
 B05D 5/04 (2006.01)

(71) ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(72) JUCHKIEWICZ TOMASZ

(54) Powleczenie materiału zwłaszcza poliestrowego 
przeznaczonego do druku wielkoformatowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest powleczenie materiału, zwłasz-
cza poliestrowego przeznaczonego do zadruku wielkoformato-
wego, zawierające wodę, środek powierzchniowo czynny, środek 
antypienny i środek zwilżający. Powleczenie to charakteryzuje się 
tym, że ilość wody jest w zakresie od 22 do 33% wag., ilość środ-
ka powierzchniowo-czynnego jest w zakresie 0,20 do 0,60% wag., 
ilość środka antypiennego jest w zakresie 0,05 do 0,8% wag., a ilość 
środka zwilżającego jest w zakresie 0,10 do 0,50% wag. Ponadto 
powleczenie zawiera syntetyczną amorfi czną krzemionkę w ilości 
2,5 do 7,5% wag., dyspersję akrylową o niskiej minimalnej tempe-
raturze tworzenia powłoki (MTTP) w ilości 31,00 do 40,00% wag., 
dyspersję akrylową o wysokiej minimalnej temperaturze tworze-
nia powłoki (MTTP) w ilości 9,50 do 17% wag., wypełniacz w ilości 
14,00 do 21,00% wag., biocyd w ilości 0,05 do 0,8% wag., przy czym 
ilość poszczególnych składników wyrażona jest w stosunku do cał-
kowitej ilości powleczenia.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 421860 (22) 2017 06 09

(51) C22B 3/24 (2006.01)
 C22B 59/00 (2006.01)
 C02F 1/28 (2006.01)
 C02F 3/34 (2006.01)
 B01J 20/00 (2006.01)
 C12N 1/18 (2006.01)
 C12R 1/865 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa; 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) CHMIELEWSKI ANDRZEJ GRZEGORZ; 
KALBARCZYK PAWEŁ; MIERZEJEWSKA JOLANTA; 
ROUBINEK OTTON KRZYSZTOF; DUDEK JAKUB; 
PALIGE JACEK; BURLIŃSKI HENRYK; 
DOBROWOLSKI ANDRZEJ; 
POLKOWSKA-MOTRENKO HALINA; GRYCZKA URSZULA

(54) Sposób sorpcji wieloskładnikowej metali ziem 
rzadkich z roztworów wodnych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wieloskładnikowej sorpcji 
metali ziem rzadkich z roztworów wodnych, który polega na tym, 
że biosorpcję metali z roztworów wodnych przeprowadza się w tem-
peraturze 25°C, wprowadzając do wodnego roztworu zawierającego 
metale ziem rzadkich, szczep drożdży Saccharomyces cerevisiae lub 
ich mieszaninę, w postaci suchej, zmielonej lub w postaci zawiesiny, 
a po przeprowadzeniu procesu sorpcji rozdziela się drożdże od roz-
tworu poprzez fi ltrację, wirowanie i/lub grawitacyjne osiadanie.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

A1 (21) 421797 (22) 2017 06 05

(51) E01B 31/00 (2006.01)
 C21D 9/04 (2006.01)
 B24B 39/02 (2006.01)

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

(72) TRYBA DAGMARA; TASAK EDMUND; MAZIARZ MICHAŁ

(54) Urządzenie do dynamicznego konstytuowania 
warstwy wierzchniej rozjazdów szynowych 
i miejsc ich połączenia z szynami torowymi oraz 
sposób dynamicznego konstytuowania warstwy 
wierzchniej rozjazdów szynowych i miejsc 
ich połączenia z szynami torowymi

(57) Urządzenie do dynamicznego konstytuowania warstwy 
wierzchniej rozjazdów szynowych i miejsc ich połączenia z szy-
nami torowymi, zawierające ruchomą głowicę posiadającą rolkę 
nagniatającą o profi lu koła jezdnego oraz młot hydrauliczny cha-
rakteryzuje się tym, że nieruchomy korpus (12) w górnym końcu 
zawiera wspornik umożliwiający jego przymocowanie do czołow-
nicy pojazdu szynowego, natomiast oś (4) stanowi sworzniowy 
przetwornik siły, który jest połączony z komputerem przewodami 
transmisji danych poprzez wzmacniacz sygnału oraz kartę pomia-
rową, a komputer stanowiący jednostkę rejestrującą oraz sterującą 
połączony jest dalej przewodami transmisji danych z kontrolerem 
agregatów hydraulicznych pojazdu szynowego. Sposób dynamicz-
nego konstytuowania warstwy wierzchniej rozjazdów szynowych 
oraz miejsc ich połączenia z szynami torowymi wykorzystujący na-
gniatanie za pomocą przynajmniej jednego urządzenia nagniatają-
cego, posiadającego obrotową rolkę nagniatającą o profi lu bieżni 
koła jezdnego i mogącej toczyć się po szynie z dociskiem, na który 
składa się docisk stały o zadanej wartości oraz udarowy docisk dy-
namiczny, charakteryzuje się tym, że nagniatanie wykonywane jest 
z kontrolowaną siłą docisku w trakcie przejazdów pojazdu szyno-
wego, na którym zainstalowane jest urządzenie nagniatające.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 421820 (22) 2017 06 07

(51) E01F 9/658 (2016.01)
 G09F 7/18 (2006.01)

(71) GEECS SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(72) ŚLISZ LESŁAW; PYZEL MIECZYSŁAW

(54) Złącze do konstrukcji wsporczych, zwłaszcza 
do tablic świetlnych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest złącze do konstrukcji wspor-
czych, zwłaszcza do tablic świetlnych, w tym także tablic reklamo-


