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(54) Stabilizowane kompozycje odczynnika
tetrazol-fenazyna i sposoby ich zastosowania

(57) Ujawniono stabilizowane kompozycje odczynnika barw-
nik tetrazolowy-fenazyna i sposoby ich zastosowania w pomiarze
analitu w próbce. Te kompozycje odczynnika zawieraj¹ (1) barw-
nik tetrazolowy, np. rozpuszczaln¹ w wodzie sól tetrazolu, (2) fe-
nazynê i (3) skuteczn¹ iloœæ jednego lub wiêcej odczynników
stabilizuj¹cych barwnik tetrazolowy-fenazynê, np. zwi¹zku nie-
organicznego Grupy IIIA i/lub flawiny. W wielu rozwi¹zaniach te
kompozycje odczynnika zawieraj¹ dodatkowe sk³adniki uk³adu
wytwarzaj¹cego sygna³ poprzez utlenienie analitu, takie jak en-
zym utleniaj¹cy analit, np. dehydrogenaza analitu lub oksydaza
analitu i jak kofaktor enzymu. Ujawniono tak¿e paski testowe,
które zawieraj¹ te kompozycje odczynnika, jak równie¿ uk³ady
i zestawy, których czêœæ stanowi¹ te paski testowe. Te kompo-
zycje odczynnika, paski testowe, uk³ady i zetawy znajduj¹ za-
stosowanie w wykrywaniu wielu ró¿nych analitów w próbce,
takiej jak próbka fizjologiczna, np. krew lub jej frakcja lub ISF
(p³yn tkankowy).
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(54) Stabilizowane kompozycje odczynnika
tetrazolu i sposoby ich zastosowania

(57) Ujawniono stabilizowane kompozycje odczynnika bar-
wnika tetrazolowego i sposoby ich zastosowania w pomiarze
analitu w próbce. Te kompozycje odczynnika zawieraj¹ barwnik
tetrazolowy, np. rozpuszczaln¹ w wodzie sól tetrazolu i skuteczn¹
iloœæ azotynowego œrodka stabilizuj¹cego, np. soli azotynowej.
W wielu rozwi¹zaniach te kompozycje odczynnika zawieraj¹

dodatkowe sk³adniki uk³adu wytwarzaj¹cego sygna³ poprzez

utlenienie analitu, takie jak enzym utleniaj¹cy analit, np. dehy-

drogenaza analitu lub oksydaza analitu; i jak kofaktor enzymu.

Uk³ady wytwarzaj¹ce sygna³ typowo zawieraj¹ tak¿e czynnik

przynosz¹cy elektrony. Ujawniono tak¿e paski testowe, które za-

wieraj¹ te kompozycje odczynnika, jak równie¿ uk³ady i zestawy,

których czêœæ stanowi¹ te paski testowe. Te kompozycje odczyn-

nika, paski testowe, uk³ady i zestawy znajduj¹ zastosowanie

w wykrywaniu wielu ró¿nych analitów w próbce, takiej jak próbka

fizjologiczna, np. krew lub jej frakcja lub ISF (p³yn tkankowy).

(10 zastrze¿eñ)

A1 (21) 350866 (22) 2001 11 26 7(51) C23C 20/00

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa
Staszica, Kraków

(72) Guzik Edward, Kopyciñski Dariusz, Miodowski
Zbigniew, Winiarski Miros³aw

(54) K¹piel do cynkowania ogniowego
(57) K¹piel do cynkowania ogniowego wyrobów stalowych

o wysokiej zawartoœci krzemu i fosforu oraz odlewów ¿eliwnych,

zawieraj¹ca 0,1 - 0,5 % masowych cyny oraz o³ów, tytan, nikiel,

bizmut resztê cynk i nieuniknione zanieczyszczenia, charakte-

ryzuje siê tym, ¿e zawiera masowo: 0,1 - 0,3 % o³owiu, 0,01 - 0,1 %

niklu, 0,1 - 0,5 % bizmutu oraz 0 - 0,1 % tytanu.

(1 zastrze¿enie)

A1 (21) 350927 (22) 2001 11 28 7(51) C23F 11/00

(75) Szabelski Jan, W³oc³awek; Szabelski Marcin,
W³oc³awek

(54) Farba reaktywna gruntowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest farba reaktywna gruntowa

do antykorozyjnego zabezpieczenia elementów stalowych, stalo-

wych ocynkowanych oraz aluminiowych sporz¹dzona na bazie

kompozycji ¿ywic syntetycznych (melolak, nowolak, mowital oraz

roztworu odpadów ¿ywicy poliwinylobutyralowej), rozpuszczalni-

ków jak: butanol, izobutanol, mosstanol, izopropanol, etanol

oraz œrodków reaktywnych jak kwas fosforowy, garbnik mimo-

zowy, fosforan cynku.

(3 zastrze¿enia)
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(54) Sposób wytwarzania tkaniny usztywniaj¹cej
przyklejaj¹cej siê pod wp³ywem ciep³a
oraz polimer topi¹cy siê pod wp³ywem ciep³a

(57) Ujawniono sposób wytwarzania tkaniny usztywniaj¹cej

przyklejaj¹cej siê pod wp³ywem ciep³a, w którym na praw¹ stronê

pod³o¿a tkaniny usztywniaj¹cej wybranego spoœród pod³o¿y

przêdnych i materia³ów nietkanych nak³ada siê punkty z polimeru

topi¹cego siê pod wp³ywem ciep³a, po czym lew¹ stronê pod³o¿a

tkaniny usztywniaj¹cej poddaje siê bombardowaniu elektronów,

przy czym nak³ada siê punkty z polimeru topi¹cego siê pod wp³ywem

ciep³a, który jest na bazie co najmniej polimeru funkcyjnego za-

wieraj¹cego grupy funkcyjne, które mog¹ reagowaæ z wolnymi

rodnikami powsta³ymi pod wp³ywem bombardowania elektronami

i/lub zawieraj¹cego same generatory wolnych rodników pod wp³y-

wem bombardowania elektronami. Ponadto dostosowuje siê

g³êbokoœæ penetracji elektronów do punktów polimerowych,

uzyskuj¹c samosieciowanie polimeru funkcyjnego na gruboœci

ograniczonej „e“ w stosunku do gruboœci œredniej „E“ punktów

polimerowych. Korzystnie grupy funkcyjne polimeru obejmuj¹

grupy funkcyjne o nienasyceniu etylenowym, takie jak akryla-

nowe, metakrylanowe, allilowe akryloamidowe, typu eteru diwi-

nylowego, styrenowe, maleinowe oraz fumarowe.

(5 zastrze¿eñ)


