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A1 (21) 357758 (22) 2002 12 13 7(51) G01L 1/22

(31) 01 01129900 (32) 2001 12 15 (33) EP

(71) S.C.A.I.M.E. S.A., Annemasse, FR

(72) Aumard Jean-Pierre, Navarro Jean-Claude

(54) Czujnik pomiarowy

(57) Szczelny czujnik pomiarowy zawieraj¹cy monolityczny
korpus, maj¹cy na swoich koñcach czêœci nieodkszta³calne
pierwsz¹ i drug¹ po³¹czone czêœci¹ œrodkow¹ tworz¹c¹ od-
kszta³calny równoleg³oœcian, charakteryzuje siê tym, ¿e czêœæ
œrodkowa korpusu (1) zawiera dwa otwory przechodz¹ce na wy-
lot (6, 7) wyznaczaj¹ce miêdzy sob¹ belkê g³ówn¹ (10), której co
najmniej jeden koniec po³¹czony jest ³¹cznikiem (13) z belk¹ po-
miarow¹ (12), sztywno po³¹czon¹ z nieodkszta³caln¹ czêœci¹ (2, 3)
korpusu, ale oddzielon¹ od niej mechanicznie, ponadto co naj-
mniej jedna z nieodkszta³calnych czêœci (2, 3) korpusu zawiera co
najmniej jeden otwór, którego jedna œcianka utworzona jest przez
belkê pomiarow¹ (12) i przez dwie membrany umieszczone z jed-
nej i z drugiej strony belki pomiarowej (12), zaœ w otworze (4) na
tylnej czêœci belki pomiarowej (12), przymocowane s¹ tensome-
try, a otwór (4) jest zamkniêty pokryw¹, która jest przyspawana,
przyklejona lub szczelnie przymocowana na odpowiedniej nieod-
kszta³calnej czêœci (2, 3) korpusu.

(11 zastrze¿eñ)

A1 (21) 351007 (22) 2001 12 03 7(51) G01M 3/26

(71) Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Urz¹dzeñ
Mechanicznych OBRUM, Gliwice

(72) Woliñski Ryszard, Kobuszewski Edward

(54) Uk³ad do sprawdzania szczelnoœci

(57) Uk³ad zawieraj¹cy na wejœciu zawór odcinaj¹cy
po³¹czony ze znajduj¹cym siê na wyjœciu miernikiem ciœnienia,

charakteryzuje siê tym, ¿e miernik ciœnienia (2) stanowi mano-
metr, a zawór odcinaj¹cy (1) jest po³¹czony z manometrem po-
przez zawór redukcyjny (3).

(1 zastrze¿enie)

A3 (21) 351175 (22) 2001 12 13 7(51) G01N 3/56
G01N 19/02

(61) 340777

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

(72) Habdank-Wojewódzki Tadeusz,
Habdank-Wojewódzki Seweryn

(54) Miniaturowy wêze³ tarcia z czujnikiem
parametrów pracy powierzchni roboczej

(57) W element nieruchomy (2) o w³aœciwoœciach pó³prze-
wodnikowych wbudowane jest uzwojenie indukcyjne (5), które
w³¹czone jest w uk³ad pomiarowy (UP) oraz miêdzy oba
wspó³pracuj¹ce elementy (1, 2) wêz³a. Element ruchomy (1) jest
spolaryzowany magnetycznie. Sensorowy wêze³ tarcia prze-
znaczony jest szczególnie dla milisystemów i miniaturowych
robotów.

(1 zastrze¿enie)

A1 (21) 357539 (22) 2002 12 05 7(51) G01N 31/00

(31) 01 11000 (32) 2001 12 05 (33) US

(71) LIFESCAN INC., Milpitas, US

(72) Yu Yeung Siu

(54) Pasek kontrolny do oznaczania stê¿enia
co najmniej jednego analitu w próbce
fizjologicznej, sposób oznaczania stê¿enia
co najmniej jednego analitu w próbce
fizjologicznej, sposób wytwarzania szeregu
stref reakcyjnych paska kontrolnego, zestaw
do oznaczania stê¿enia co najmniej jednego
analitu w próbce fizjologicznej

(57) Przedmiotowe paski kontrolne maj¹ szereg stref reakcyj-
nych (20, 21, 22) wyznaczonych barier¹ hydrofobow¹. Kompozy-
cje odczynnikowe zawarte w ka¿dej strefie reakcyjnej mog¹ byæ
takie same albo ró¿ne. Poza tym ka¿da strefa reakcyjna ma od-
dzielny kana³ przep³ywowy albo dwie lub wiêcej stref reakcyjnych
mo¿e mieæ oddzielne kana³y, które zlewaj¹ siê w pojedynczy
kana³. W czasie stosowania próbkê nak³ada siê na przedmiotowy
pasek kontrolny, wykrywa sygna³, a nastêpnie odnosi go do iloœci
analitu w próbce. Sposoby wytwarzania przedmiotowych pasków
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