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zastosowań, szczególnie do badania nowych, nieznanych jeszcze 
własności materiałów technologicznych, które będą pracować 
w warunkach ekstremalnego obciążenia (np. silniki lotnicze i rakie-
towe, poszycia pancerzy aerodynamicznych), bądź biomateriałów, 
które wprowadzone zostaną do organizmu i będą narażone na ko-
rozję elektrochemiczną i biologiczną (endoprotezy naczyń, zębów 
i stawów).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 393502 (22) 2010 12 30

(51) G01N 33/00 (2006.01)
 G01N 33/483 (2006.01)
 G01N 21/75 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, 
Poznań

(72) SOBKOWIAK BOLESŁAW; GALLEWICZ WIESŁAW; 
MAZIEJUK MIROSŁAW; ZIĘTEK STEFAN; 
POPŁAWSKI ZDZISŁAW

(54) Sposób pomiaru oprysku agrotechnicznego, 
w którym analizuje się części rośliny pokrytej 
substancjami chemicznymi, zwłaszcza 
agrochemikaliami

(57) Sposób pomiaru oprysku agrotechnicznego, w którym ana-
lizuje się części rośliny pokrytej substancjami chemicznymi zwłasz-
cza agrochemikaliami, poprzez porównanie jej ze wzorcami umiesz-
czonymi w bazie danych, charakteryzuje się tym, że za pomocą 
promieniowania UV o pasmach wzbudzeniowych 280 nm, 300 nm, 
340 nm, 400 nm i 450 nm eksponowanego cyklicznie po kolei przez 
czas około 10 msek wykonuje się co najmniej 20 pomiarów widm 
luminescencji wzbudzonej próbki rośliny opryskanej, po czym do-
konuje się identyfi kacji rośliny i substancji chemicznej stanowiącej 
oprysk przez porównanie uzyskanych widm z wzorcami, zawartymi 
w komputerowej bazie danych, a także poprzez analizę amplitu-
dy sygnałów substancji chemicznej określa się jej ilość na badanej 
próbce roślinnej. Rozwiązanie pozwala na identyfi kację i określenie 
ilości substancji przy oprysku rośliny uprawnej agrochemikaliami, 
jak również po procesie parowania i po wniknięciu agrochemika-
liów w roślinę.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 397698 (22) 2012 01 03

(51) G01N 33/00 (2006.01)
 G01N 27/26 (2006.01)
 G01N 27/333 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) JERMAKOWICZ-BARTKOWIAK DOROTA; 

KUŁANOWSKI KAZIMIERZ; SOWA MICHAŁ

(54) Elektroda jonoselektywna do oznaczania stężenia 
jonów renianowych

(57) Elektroda jonoselektywna do oznaczania stężenia jonów 
renianowych składająca się z cylindrycznego korpusu zewnętrzne-
go (B) w którym umieszczony jest korpus wewnętrzny (A) z zamo-
cowanym srebrnym drutem, zanurzony w elektrolicie wewnętrz-
nym, korka (C) z koncentrycznie usytuowanym otworem, w którym 
umieszczona jest membrana jonoselektywna (D), charakteryzuje 

się tym, że membranę jonoselektywną (D) stanowi ciekła matryca 
polimerowa składająca się z polichlorku winylu i ftalanu di-oktylu, 
zawierająca jonofor w postaci 5,11,17,23-tert-butyl-25,26,27,28-(N,N-
-dietylo-2-karbamoilometoksy)-kaliks[4]arenu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 397872 (22) 2012 01 23

(51) G01N 33/14 (2006.01)
 G01N 27/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) CABAJ JOANNA; SOŁODUCHO JADWIGA; 

ZAJĄC DOROTA

(54) Elektroda enzymatyczna do wykrywania związków 
fenolowych w produktach winiarskich

(57) Wynalazek dotyczy elektrody enzymatycznej do wykrywa-
nia związków fenolowych w produktach winiarskich. Elektroda 
zawiera warstwę aktywną w postaci tyrozynazy zimmobilizowanej 
adsorpcyjnie na powierzchni elektrochemicznego fi lmu, otrzyma-
nego z kopolimeru w skład którego wchodzi kwas tiofeno-octowy, 
3-metylotiofen oraz N-butylo-4,4’-bis(2-(3,4-etylenodioksytiofeno))
difenyloamina.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 393411 (22) 2010 12 23

(51) G01N 33/18 (2006.01)
 G01N 1/10 (2006.01)
 G01N 1/12 (2006.01)

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

(72) SOLECKI TADEUSZ

(54) Sposób pobierania próbek wody i urządzenie 
do pobierania próbek wody

(57) Sposób pobierania próbek wody, zwłaszcza podziemnej, cha-
rakteryzuje się tym, że pojemnik, przed opuszczeniem do otworu 
wypełnia się gazem o ciśnieniu przewyższającym ciśnienie hy-
drostatyczne na głębokości pobierania próbki, następnie pojem-
nik umieszcza się w miejscu pobierania próbki, wtedy usuwa się 
sprężony gaz powodując wypełnienie pojemnika wodą, po czym 
pojemnik wydobywa się na powierzchnię. Urządzenie ma postać 
cylindrycznego pojemnika na linie nośnej, przy czym pojemnik (2) 
w górnej części ma umieszczony co najmniej jeden górny zawór 
zwrotny (5) normalnie zamknięty, w dolnej części ma co najmniej 
jeden dolny zawór zwrotny (4) normalnie zamknięty. Na zewnątrz 
dna pojemnika umieszczony jest króciec osłonowy (3), a na linie no-
śnej nałożony jest przesuwnie obciążnik (6) o średnicy wychodzącej 
poza oś górnego zaworu zwrotnego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 393420 (22) 2010 12 24

(51) G01N 33/18 (2006.01)


