
PATENT 
NA CZYSTE 
POWIETRZE

Czym jest patent? W skrócie, jest to umowa – pokaż światu swoje odkrycie,  
a przy niewysokich opłatach będziesz mieć przez pewien czas monopol. 

Zima, miasto, samochody, piece. Smog, kaszel, szczypa-
nie w oczy i posmak piasku w gardle. Zdarza się często, 
a raczej nikt za tym nie przepada. Obecnie dużo się mówi 
o oczyszczaniu powietrza i w sklepach jest coraz więcej 
różnego rodzaju filtrów. Pojawia się jednak pytanie – czy 
wcześniej te sposoby były znane, czy dopiero niedawno 
nauczyliśmy się oczyszczać powietrze?

Z pomocą mogą przyjść np. książki do historii, katalogi 
przemysłowe i… patenty. Czym jest patent? W  skrócie, 
jest to umowa – pokaż światu swoje odkrycie, a  przy 
niewysokich opłatach będziesz mieć przez pewien czas 
monopol. Zatem patenty to dobre źródło wiedzy – poka-
zują jak rozwiązać pewne problemy niezależnie od tego, 
czy udało się nimi podbić rynek. 

Postawmy zatem pytanie – kiedy opracowano obecnie 
popularne sposoby na oczyszczanie powietrza w  skali 
fabryki, pojazdu, domu? Poszukując odpowiedzi zaglą-
damy w zasoby baz patentowych (np. Espacenet), w któ-
rych można odnaleźć patent rodem z Dzikiego Zachodu - 
US10626, który złożono 1854-03-14 o tytule „EXCLUDING 
DUST PROM RAILROAD-CARS”. Według tego dokumentu 
można oczyszczać powietrze w  wagonach kolejowych 
z użyciem filtra – wodnego. Sprzątałem w domu różne-
go rodzaju odkurzaczami, ale żaden nie dawał takiego 
uczucia świeżości jak ten posiadający filtr wodny. O. Ne-
wton i J. A. Crever opracowali urządzenie, które działało 
na tej samej zasadzie - już ponad 160 lat temu! Myśląc 
o korkach w godzinach szczytu, może warto byłoby tro-
chę bardziej rozwinąć tę koncepcję?... 

Skoro była już mowa o odkurzaczach, to od kilku lat nie-
zbędną częścią praktycznie każdego urządzenia tego 
typu jest filtr HEPA (High Efficiency Patriculate Air filter). 
Poza zaawansowanym materiałem posiada charakte-
rystyczną, harmonijkową strukturę. Także tym razem 
można odnaleźć dokument ujawniający prekursora - 
US2016993 z 1935-10-08 o tytule „Air filter”. W wynalaz-
ku L. L. Dollinger’a można odnaleźć rysunek filtra o struk-
turze identycznej do współczesnych. Taka konstrukcja 
okazuje się być na tyle skuteczna, że wykorzystuje się ją 
nawet w najczystszych laboratoriach.

Wiemy już, że rozwiązania wykorzystywane w  produk-
tach AGD mogą mieć bardzo długą historię. Czy podob-
nie jest wśród produktów dedykowanych dla przemysłu? 

Kupując ciepłe bułki na śniadanie przypominam so-
bie wykład o  detonacji – najbardziej niebezpiecznym 
rodzaju wybuchu. Co ma jedno z  drugim wspólnego? 
Otóż detonacja zdarzała się w młynach – pył unoszący 
się powietrzu jest bardzo wybuchowy, a produkcja mąki 
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wytwarza go wystarczająco, by zainstniało zagrożenie. 
Chęć zabezpieczenia pracy owocowała różnymi rozwią-
zaniami – także opatentowanymi, w tym kolejnym doku-
mentem, któremu się przyjrzymy. Tym razem w Wielkiej 
Brytanii, R.J. Fowler i  G. Briddon ulepszyli konstrukcję 
odpylacza cyklonowego i  dokonali zgłoszenia patento-
wego oznaczonego GB190418409 z  dnia 1904-10-06 
„Improvements in Cyclone Separators for Removing Dust 
and other Solid Particles from Air”. O ile zasada działania 
odpylacza cyklonowego była już wtedy znana (pył z wiru-
jącego powietrza opada po dotknięciu ścianek), to pano-
wie poprawili urządzenie poprzez wprowadzenie układu 
łopatek, które pomagały w  początkowym zawirowaniu 
powietrza. Przez ponad 100 lat od tamtego zgłoszenia 
dokonano niewielkich ulepszeń (zamiast wielu łopatek 
są teraz w  zasadzie tylko dwie, trochę większe). Taka 
konstrukcja sprawdza się nie tylko w młynach, ale także 
w wielu elektrowniach i zakładach przemysłowych – jest 
tania w budowie i łatwa w utrzymaniu. 

Wracając do początkowych rozważań – wiele sposo-
bów na oczyszczanie powietrza powstało już dawno. 
Może niektóre z  nich nadawałyby się do oczyszczenia 
powietrza w  miastach? Może gdyby wiedza o  prostych  
a skutecznych sposobach była powszechna, ktoś by je 
ulepszył tak, że byłyby jeszcze tańsze do zastosowania? 
Na pewno warto przeglądać literaturę patentową, po-
nieważ jest w niej ujawnionych bardzo wiele rozwiązań, 
które mogą stanowić świetną inspirację. Poza tym warto 
sprawdzać informacje zawarte w  patentach, gdyż cza-
sem się wydaje, że dana koncepcja jest chroniona, gdy 
w rzeczywistości patent już wygasł? 

Warto też przeglądać bazy typu Espacenet, by poznać 
działania konkurencji, jej kierunki rozwoju. Przykładem 
może być ostatnio popularna maska antysmogowa - wy-
daje się, że pomysł jest na tyle prosty, że powinien być 
wszędzie możliwy do produkcji i  sprzedaży. Okazuje 
się, że przynajmniej w  Chinach taki produkt może być 
zastrzeżony – dokument CN204467006U z  2015-07-15 
o  tytule „Dust mask with respiration valve” świadczy 
o ochronie przez wzór użytkowy. Gdzie jeszcze tego typu 
maseczka jest chroniona a gdzie na pewno nie uzyska 
ochrony, bo czas na zgłoszenie patentu minął?

Warto sprawdzić. 
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