
22 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  6  (919)  2009

DZIAŁ  G

FIZYKA

A1 (21) 383304 (22) 2007 09 10

(51) G01B 3/24 (2006.01)
 G01B 3/38 (2006.01)
 G01B 5/14 (2006.01)
 G01B 5/30 (2006.01)

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

(72) Zachara Bolesław, Łukasz Marek

(54) Przyrząd do oceny stopnia zużycia łańcucha

(57) Przyrząd do oceny stopnia zużycia łańcucha posiada szczęki 
pomiarowe, obejmujące wybraną sekcję ogniw łańcucha (1), przy 
czym na korpusie (2) szczęki nieruchomej (3), równoległym do łań-
cucha, nacięta jest podziałka, współpracująca z noniuszem nanie-
sionym na ruchomej szczęce (4), przyrząd wyposażony jest ponadto 
w prowadnicę (5) z gniazdami (6), w których osadzone są magnesy 
trwałe, przy czym prowadnica osadzona jest na przesuwnym ra-
mieniu (7), posadowionym we wsporniku (8), wspornik natomiast 
zaopatrzony jest w elementy blokujące i docisk (9) elementu śli-
zgowego. Na ramieniu prowadnicy także naniesiona jest podziałka, 
współpracująca z noniuszem naciętym na wsporniku ramienia.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383293 (22) 2007 09 07

(51) G01N 1/12 (2006.01)
 G01N 33/18 (2006.01)

(71) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
(72) Kornijów Ryszard

(54) Aparat do pobierania drobin znajdujących się 
w płynie

(57) Aparat składa się z części roboczej (1) oraz z manipulatora (2). 
Część robocza (1) składa się z pojemnika (3), połączonego poprzez 

zawiasy (4) z pokrywą (5). Pojemnik (3) jest przezroczysty, a jego 
fragment stanowi rękaw (6), wykonany z wiotkiej siatki. Natomiast 
pokrywa (5) w bocznej ściance zawiera okienko (9), przysłonięte 
siatką. Do boku pojemnika (3) zamocowany jest manipulator (2).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 383246 (22) 2007 09 03

(51) G01N 33/00 (2006.01)
 G01N 31/00 (2006.01)
 G01N 33/50 (2006.01)

(71) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich  
we Wrocławiu, Wrocław

(72) Kulbacka Julita, Saczko Jolanta

(54) Sposób oznaczania stężenia grup tiolowych, 
zwłaszcza w osadzie komórkowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania stężenia 
grup tiolowych, korzystnie w hodowli komórkowej in vitro, będący 
modyfikacją metody Ellman’a.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 383256 (22) 2007 09 03

(51) G01N 33/00 (2006.01)
 G01T 1/04 (2006.01)

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Kozicki Marek; Rosiak Janusz M.; Sakelliou Loukas, GR; 

Angelopoulos Angelos, GR

(54) Dozymetr żelowy do pomiarów rozkładów 
przestrzennych dawek promieniowania 
jonizującego i promieniowania UV

(57) Przedmiotem wynalazku jest dozymetr żelowy do pomiarów 
rozkładów przestrzennych dawek promieniowania jonizującego 
i promieniowania UV, w postaci matrycy żelatynowej zawierają-
cej rozpuszczony w niej N,N’-metylenobisakryloamid i diakrylan 
poli(glikolu etylenowego) lub N-winylopirolidon, siarczan miedzi, 
kwas askorbinowy, oraz ewentualnie inhibitor autopolimeryza-


