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(61) 381015

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin
(72) DZIDO TADEUSZ; ŚLĄZAK PIOTR; PŁOCHARZ PAWEŁ

(54) Urządzenie do zwilżania płytki chromatograficznej 
stosowanej do elektrochromatografii planarnej

(57) Urządzenie do zwilżania płytki chromatograficznej do elek-
trochromatografii planarnej w kształcie naczynia prostopadło-
ściennego, które stanowi cokół (1) mający w przekroju poprzecz-
nym kształt prostokąta, wyposażony w płytkę (3) bazową, na której 
umieszcza się płytkę (11) chromatograficzną oraz w płytkę (2) przy-
krywającą, ponadto cokół (1) wyposażony jest w co najmniej jedną 
przegrodę (5), natomiast płytka (2) przykrywająca oraz płytka (3) 
bazowa połączone są z cokołem rozłącznie, charakteryzuje się tym, 
że przegroda (5) ma postać prostopadłościennej płytki i posiada 
co najmniej jeden otwór (5a).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 386501 (22) 2008 11 12

(51) G01N 33/00 (2006.01)
 G01N 21/17 (2006.01)
 G01N 21/35 (2006.01)
 G01N 21/59 (2006.01)
 E21F 17/18 (2006.01)
 E21F 7/00 (2006.01)

(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice;
QUINTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzionków

(72) BOCHENEK WOJCIECH; KANDZIA ANTONI; 
PASSIA HENRYK; SKOROPACKI WITALIJ; 
SMOŁA TADEUSZ; SZADE ADAM; SZOT MARIUSZ

(54) Urządzenie optoelektroniczne 
do pomiaru stężenia metanu

(57) Urządzenie, działające na zasadzie dwukrotnego przejścia 
wiązki promieniowania podczerwonego przez komorę pomia-
rową (1) z próbką gazową, ma zwężkę (6) dyszy wlotowej próbki 
gazowej nad czaszą odbijającego zwierciadła parabolicznego (5), 
zamocowanego w uchwycie (7) w kształcie pierścienia z przeloto-
wymi otworami (8), rozmieszczonymi symetrycznie i równomiernie 

po jego obwodzie, którymi próbka gazowa jest zaciągana do ko-
mory oraz ma wylotowe dysze (13), usytuowane z obu stron tej 
komory, nad optoparą pomiarową (9), odbierające z niej próbkę 
gazową.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 386512 (22) 2008 11 13

(51) G01N 33/20 (2006.01)
 G01N 3/32 (2006.01)
 G01N 3/20 (2006.01)
 G01N 19/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) BOCHNIAK WŁODZIMIERZ; PIEŁA KRZYSZTOF; 
FILIPEK PAWEŁ

(54) Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd 
do wykonywania tego sposobu

(57) Sposób oceny jakości drutu charakteryzuje się tym, że odci-
nek wstępnie naciągniętego badanego drutu (1) zaczepia się w po-
łowie jego długości na elemencie obrotowym (3) i poddaje się 
go skręcaniu, powodującym wzajemne nawijanie się na siebie 
fragmentów odcinka drutu (1), usytuowanego po obu stronach 
elementu obrotowego (3). Następnie zlicza się ilość skręceń, powo-
dujących zniszczenie drutu (1), przy czym im większa ilość skręceń, 
tym lepsza jego jakość technologiczna. Przyrząd do oceny jakości 
drutu składa się z korpusu (6), stanowiącego element nośny, w któ-
rym usytuowane są dwa zaciski mocujące (5), przy czym w połowie 
odcinka pomiędzy nimi usytuowany jest element obrotowy.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 386513 (22) 2008 11 13

(51) G01N 33/20 (2006.01)
 G01N 3/20 (2006.01)
 G01N 19/00 (2006.01)
 G01N 3/32 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) BOCHNIAK WŁODZIMIERZ; PIEŁA KRZYSZTOF; 
FILIPEK PAWEŁ

(54) Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd 
do realizacji tego sposobu

(57) Sposób oceny jakości drutu polega na tym, że wstępnie na-
ciągnięty odcinek drutu (1), w połowie jego długości, poddaje się 
prostopadłemu działaniu nacisku ostrza (6), a następnie mierzy się 
wartość ugięcia drutu (1) w momencie jego zniszczenia, przy czym 
im większa wartość ugięcia, tym lepsza jakość technologiczna dru-
tu (1). Przyrząd do realizacji tego sposobu składa się z korpusu (8), 
stanowiącego element nośny, w którym usytuowane są dwa za-
ciski mocujące (5), przy czym w połowie odcinka pomiędzy nimi, 
w korpusie (8), osadzone jest przesuwne ostrze (6).

(3 zastrzeżenia)
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(51) G01N 33/20 (2006.01)
 G01N 25/02 (2006.01)
 G01N 25/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) BOGDANOWICZ WŁODZIMIERZ

(54) Sposób określania przechłodzenia frontu 
krzepnięcia fazy kwazikrystalicznej stopu Al-Cu-Co

(57) Sposób określania przechłodzenia frontu krzepnięcia fazy 
kwazikrystalicznej stopu Al-Cu-Co polega na tym, że w pierwszej 
fazie przeprowadza się dwukrotnie krzepnięcie z fazy stopionej (L) 
na podłożu (P) ze wsadu płytkowego (W) metodą IFC płytkowego 
monokryształu fazy kwazikrystalicznej składającego się z dwóch 
bloków (Q1) i (Q2) z następnym szybkim przerwaniem tego procesu 
i ‚zamrożeniem’ frontu krzepnięcia w temperaturze T1 oraz T2, przy 
czym T2 = T1 + 25°C, w drugiej fazie określa się metodami metalo-
graficznymi położenia frontu krzepnięcia w temperaturze T1 oraz T2, 
a następnie określa się różnicę dróg które przebył front do momen-
tów przerwania krzepnięcia w tych temperaturach, i znając pręd-
kość obniżenia temperatury oraz powyższą różnicę dróg oblicza się 
prędkość przemieszczania się frontu krzepnięcia-W, w trzeciej fazie 
określa się metodami metalograficznymi składowe kąta nachylenia 
frontu krzepnięcia (α, β) jak i wielkość uskoku (∆X) frontu krzepnię-
cia na granicy bloków (m), a natomiast w czwartej fazie określa się 
wartość przechłodzenia ∆Tr frontu krzepnięcia stosując następujące 
wzory: ∆TT = Gx(∆X – ∆Xd), gdzie Gx-składowa gradientu tempe-
ratury w kierunku krzepnięcia monokwazikryształa, którą łatwo 
określa się eksperymentalnie, oraz wzór (A), gdzie no jest pierwotną 
namiarową zawartością Co w fazie stopionej, a nQ można określić 
ze wzorów.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 386533 (22) 2008 11 17

(51) G02C 1/06 (2006.01)
 G02C 13/00 (2006.01)
 G02C 5/12 (2006.01)

(71) NOWOSAD SŁAWOMIR, Stargard Szczeciński
(72) NOWOSAD SŁAWOMIR

(54) Sposób demontażu i montażu soczewek 
w okularach oraz okulary z wymiennymi 
soczewkami

(57) Okulary z wymiennymi soczewkami mają w oprawie (1) tych 
okularów, między każdą ich soczewką (2) i obsadą (4) oprawy, 
otwór przelotowy (7) o wydłużonym kształcie, zaś dłuższa oś tego 
otworu ukierunkowana jest na przeciwległy skrajny obszar obsady 
oprawy. Sposób demontażu soczewek z obsady oprawy polega 
na tym, że między obrzeża soczewki i otworu oprawy okularów 
wprowadza się elastyczne cięgno (9), które przy użyciu działającej 
nań siły przesuwa się wzdłuż linii zamocowania i styku soczewki (2) 
z oprawą (1), przy czym jednocześnie w czasie wywołanego sprę-
żystego odkształcenia obrzeża tego otworu przemieszcza i od-
chyla się względem siebie obrzeża soczewki i otworu w płaszczy-
znach do nich bocznych. Elastyczne cięgno najpierw wprowadza 
i przewleka się przez przelotowy otwór (7), uformowany między 
obrzeżem soczewki i wewnętrznym obrzeżem otworu wyprawie 
okularów. Sposób montażu soczewek w obsadach oprawy pole-
ga na tym, że wprowadza się najpierw częściowo soczewkę (2) 
do otworu obsady (4) oprawy (1), po czym elastyczne cięgno (9), 
ulokowane w pobliżu jednego z krańcowych punktów ich styku, 
przesuwa się wzdłuż otworu oprawy i jednocześnie w czasie jego 
sprężystego odkształcenia przemieszcza się ku sobie obrzeża so-
czewki i otworu oprawy, sytuując te obrzeża wzdłuż jednej linii 
ich styku. Soczewkę wprowadza się przy tym najpierw częściowo 
do otworu obsady oprawy w tym jej obszarze, w którym usytuowa-
ny jest otwór przelotowy (7).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 386547 (22) 2008 11 18

(51) G03C 1/005 (2006.01)
 G03C 1/035 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) DYONIZY AGNIESZKA; NOWAK PIOTR; 

MORA CZESŁAW; KRÓL AGNIESZKA

(54) Sposób wytwarzania bromosrebrowych emulsji 
światłoczułych zawierających heksagonalne 
kryształy bromku srebra

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania bromosrebro-
wych emulsji światłoczułych, zawierających heksagonalne krysz-
tały bromku srebra, o korzystnym współczynniku kształtu AR>10. 
Sposób polega na tym, że do roztworu dyspersyjnego, będącego 
mieszaniną wody i N,N-dimetylofermamidu, zastosowanego w stę-
żeniu od 20 do 50% objętościowych, zawierającego ponadto bro-
mek potasu w stężeniu od 0,1 do 3,0 mol/dm3, inertną chemicznie 
żelatynę fotograficzną w stężeniu do 95,0 g/dm3, azotan potasu 
w stężeniu od 0,2 do 2,0 mol/dm3, wprowadza się, przy zachowa-
niu stałego stosunku molowego reagentów, wodne roztwory azo-
tanu srebra i bromku potasu, o stężeniu od 1,5 do 3,5 mol/dm3 oraz 
N,N-dimetyloformamid. N,N-dimetyloformamid dozuje się w takiej 


