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A1 (21) 382349 (22) 2007 05 02

(51) G01N 27/02 (2006.01)
 G01R 27/02 (2006.01)
 G01N 33/00 (2006.01)

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

(72) Krochmal Janusz Kazimierz, Rychlicki Stanisław, 
Twardowski Kazimierz, Traple Jacek

(54) Sposób określania składu materiałów stałych 
metodą elektryczną

(57) Rozwiązanie, polegające na pomiarze wielkości elektrycz-
nej charakteryzującej próbkę badanego materiału umieszczoną 
pomiędzy elektrodami kondensatora pomiarowego charaktery-
zuje się tym, że za pomocą elektronicznego miernika impedancji 
połączonego z kondensatorem pomiarowym mierzy się kąt prze-
sunięcia fazowego φ pomiędzy impedancją wypadkową konden-
satora z próbką badanego materiału, a jej składową rezystancyjną 
przy wybranej co najmniej jednej częstotliwości f

k
sinusoidalnego 

sygnału zasilającego kondensator pomiarowy zawartej w zakresie 
0,5-108 Hz, po czym uzyskane wyniki porównuje się z wartościami 
wyznaczonymi uprzednio przy określonej częstotliwości dla wzor-
cowych próbek danego materiału stałego o rożnych składach okre-
ślonych innymi znanymi metodami.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 382354 (22) 2007 05 02

(51) G01N 33/00 (2006.01)
 G01N 27/12 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Teterycz Helena

(54) Grubowarstwowy elektrochemiczny detektor gazu 
o zróżnicowanym potencjale

(57) Detektor charakteryzuje się tym, że na górnej powierzchni 
podłoża (1) naniesiona jest ceramiczna warstwa o przewodnictwie 
jonowym (3) zawierająca 99-80% molowych dwutlenku ceru oraz 
1-20% molowych tlenku cynku, zaś na dolnej powierzchni podłoża 
naniesiony jest grzejnik (2).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 382359 (22) 2007 05 04

(51) H01L 21/00 (2006.01)

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Olchowik Jan Marian

(54) Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych 
warstw krzemowych na multikrystalicznych 
podłożach Si

(57) Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw 
krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si dla zastosowań 
fotowoltaicznych polega na tym, że podłoża z multikrystalicznego 
krzemu utlenia się, tworząc na jego powierzchni cienką warstwę 
SiO

2
, w której fotolitograficznie wytwarza się siatkę otwartych 

okien krzemowych i tak przygotowaną powierzchnię wprowadza 
się w atmosferze argonu w kontakt z nasyconą atomami krzemu 
roztopioną cyną, znajdującą się w gradientowym polu temperatu-
rowym o malejącej temperaturze w kierunku podłoża, stwarzając 
w ten sposób dogodne warunki dla dostarczania atomów Si z roz-
tworu Sn do otwartej w SiO

2
 siatki okien krzemowych i rozwijania 

lateralnego wzrostu monolitycznej krzemowej warstwy.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 382379 (22) 2007 05 08

(51) H01R 43/00 (2006.01)
 B23K 3/00 (2006.01)

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 
Warszawa

(72) Nycz Stanisław, Kozak Mariusz

(54) Głowica do demontażu i montażu układów 
scalonych

(57) Głowica do demontażu i montażu układów scalonych na płyt-
kach obwodów drukowanych, wyposażona w zespół grzejny oraz 
w przewód podciśnieniowy z przyssawką umieszczone wewnątrz 
cylindrycznego korpusu, charakteryzuje się tym, że korpus (3) 
jest ułożyskowany w łożyskach osadzonych w obudowach (2), roz-
mieszczonych w odstępie od siebie wzdłuż wzdłużnej osi głowicy 
i połączonych z podstawą (1), przy czym korpus (3) w swej górnej 
części ma obudowę (5) zespołów podnoszenia i obrotu przewodu 
podciśnieniowego (8) na końcu którego jest umieszczona przy-
ssawka (36), zamkniętą pokrywą (7) mającą otwór wlotowy (35) 
powietrza oraz mającą wewnątrz, współosiową z osią wzdłużną 
korpusu (3), i walcową prowadnicę zespołu (9) przesuwu przewodu 
podciśnieniowego (8) oraz ma centralną tuleję (14), górnym końcem 
osadzoną w dnie obudowy (5) mechanizmu podnoszenia i obrotu 
przewodu podciśnieniowego (8), zaś poniżej, wzdłuż osi wzdłużnej 
tulei centralnej (14) ma osadzony zespół zasilający (13) zespołu (12) 
grzałek, osadzonych w pierścieniu termoizolacyjnym (17) wokół osi 
wzdłużnej tulei centralnej (14) mającej w górnym i dolnym końcu 
otwory (16, 16’) doprowadzające powietrze oraz łożyska (15, 15’) 
przewodu podciśnieniowego (8).

(4 zastrzeżenia)


