
(54) Sposób wyznaczania koncentracji wodoru
w hybrydowym czujniku wodoru
z akustyczn¹ fal¹ powierzchniow¹

(57) Sposób wyznaczania koncentracji wodoru w hybrydo-
wym czujniku wodoru z akustyczn¹ fal¹ powierzchniow¹ polega
na tym, ¿e wyznacza siê nachylenie prostoliniowej czêœci chara-
kterystyki czêstotliwoœæ ró¿nicowa - czas, przy czym wielkoœæ ta
jest proporcjonalna do koncentracji wodoru w otoczeniu czujnika.
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(54) Sposób pomiaru strumienia gazów z³o¿owych
emitowanych z przypowierzchniowych
warstw gruntu do powietrza atmosferycznego

(57) Sposób polega on na ustaleniu po³o¿enia punktów po-
miarowych na badanym obszarze, których rozmieszczenie deter-
minuj¹ warunki topograficzne terenu i pomiarze w tych punktach
wielkoœci strumienia gazów z³o¿owych emitowanych w sposób
naturalny z gruntu do powietrza atmosferycznego. Pomiar ten re-
alizuje siê poprzez umieszczenie komory pomiarowej otwartym
jej bokiem na powierzchni gruntu w punkcie pomiarowym, pobra-
nie z jej uszczelnionego wnêtrza co najmniej trzech próbek atmo-
sfery w okreœlonych odstêpach czasu, dokonanie analizy chemicz-
nej tych próbek na zawartoœæ metanu i/lub dwutlenku wêgla i wyz-
naczenie szybkoœci narostu stê¿enia odpowiedniego gazu w at-
mosferze komory, a nastêpnie na podstawie uzyskanych wyni-
ków okreœleniu wartoœci strumienia gazów z³o¿owych emitowa-
nych z jednostki powierzchni gruntu do powietrza atmosferyczne-
go w poszczególnych punktach pomiarowych, a charakteryzuje
siê tym ¿e po wykonaniu w znany sposób pomiaru strumienia ga-
zów z³o¿owych, emitowanych w sposób naturalny z przypowie-
rzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego, w ka¿-
dym punkcie pomiarowym symuluje siê przerwanie ci¹g³oœci stru-
ktury warstw przypowierzchniowych gruntu poprzez wykonanie
w znany sposób otworu w jego warstwach. Nastêpnie ponownie
mierzy siê w znany sposób wielkoœæ strumienia gazów z³o¿owych
emitowanych z gruntu do powietrza atmosferycznego, który jest
sum¹ strumienia gazów z³o¿owych, emitowanych w sposób natu-
ralny do atmosfery i strumienia gazów z³o¿owych pochodz¹cych
z wymuszonego dop³ywu do atmosfery, a nastêpnie wyznacza
siê ró¿nicê pomiêdzy maksymaln¹ wartoœci¹ strumienia gazów
zmierzon¹ po symulacji przerwania ci¹g³oœci struktury gruntu
i minimaln¹ wartoœci¹ strumienia gazów emitowanych do atmos-
fery w sposób naturalny zmierzonego przed symulacj¹ która to
ró¿nica okreœla maksymalny strumieñ gazów z³o¿owych z wymu-
szonego dop³ywu z przypowierzchniowych warstw gruntu do po-
wietrza atmosferycznego. Sposób, wed³ug wynalazku, rozwi¹zuje
problem bezpieczeñstwa ludzi i zwierz¹t przebywaj¹cych w bu-
dynkach na obszarach górniczych szczególnie zagro¿onych zanie-
czyszczeniem powietrza atmosferycznego gazami z³o¿owymi,
zw³aszcza metanem, w przypadku wyst¹pienia naruszenie ci¹g³oœci
gruntu w wyniku t¹pniêcia, czy tez pêkniêcia fundamentów obie-
ktu pod wp³ywem innych si³ zewnêtrznych.
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(54) System do monitorowania procesu
sedymentacji zawiesin w cieczach
i do utrzymywania ich w stanie jednorodnego
wymieszania

(57) System do monitorowania procesu sedymentacji zawie-
sin w cieczach oraz do utrzymywania ich w stanie jednorodnego

wymieszania charakteryzuje siê tym, ¿e zawiera sensory, np.

piezoelektryczne (1) zanurzone w cieczy (4) rozpoznaj¹ce jej gê-

stoœæ, aktywatory, np. piezoelektryczne (2), wywo³uj¹cy wibracjê

oraz wspó³dzia³aj¹cy z nimi sterownik (3) wzbudzaj¹cy wibracjê

w czasie rzeczywistym. System do monitorowania procesu sedy-

mentacji zawiesin w cieczach oraz do utrzymywania ich w stanie

jednorodnego wymieszania pozwala na automatyczne utrzymy-

wanie zawiesiny w stanie permanentnej gotowoœci do u¿ycia.

Jest to warunek niezbêdny np. w przypadku stosowania t³umi-

ków wype³nionych cieczami magneto-reologicznymi lub elektro-

-reologicznymi.
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(54) Urz¹dzenie do automatycznej analizy próbek
p³innych

(57) Przedmiotem wynalazku jest urz¹dzenie zawieraj¹ce sze-

reg jednorazowych kuwet (C), z których ka¿da zawiera podstawê,

górna powierzchnia przeciwleg³a do podstawy zawiera otwór

oraz dwa przeciwleg³e ko³nierze (R1, R2), z których ka¿dy wysta-

je poza kuwetê zasadniczo w p³aszczyŸnie otworu. Kuwety s¹

umieszczone obok siebie i po³¹czone ze sob¹ przy wykorzystaniu

elastycznej b³ony (3) przymocowanej do ko³nierzy (R1, R2) i przy-

najmniej czêœciowo przys³aniaj¹cej otwory kuwet (C). B³ona jest

wyposa¿ona w szereg otworów (4) odpowiednio umieszczonych

na prawo od otworów kuwet. Opisana powy¿ej konstrukcja znajdu-

je zastosowanie w automatycznych urz¹dzeniach analitycznych

w szczególnoœci do okreœlania szybkoœci zmian stanu skupienia

czynnika.
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