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A1 (21)  (22) 2012 12 07

(51) G01M 13/00 (2006.01) 
 G01N 3/32 (2006.01) 
 G01N 3/36 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa
(72) KUJAWSKI WOJCIECH

(54)

(57) Urządzenie zawierające podstawę wraz ze stołem, szafę 
sterowniczą oraz zespół badawczy osadzony na stole, charaktery-
zuje się tym, że zespół badawczy stanowią osadzone przesuwnie 
na stole (1) wspornik prawy (2), wspornik lewy (3), uchwyt klamecz-
ki okiennej (4) z blokadą (5), usytuowane w osi poziomej bęben-
ka (6), dwa ze sobą scalone korpusem (15, 16) siłowniki, prawy (7) 
i lewy (8), przy czym siłownik prawy (7) jest trwale połączony tło-
czyskiem (14) ze wspornikiem prawym (2), a siłownik lewy (8) jest 
trwale połączony korpusem (16) z tuleją (9), osadzoną we wsporni-
ku lewym (3), a tłoczyskiem (17) z popychaczem bębenkowym (18), 
umieszczonym wewnątrz tulei (9), siłownik trzpieniowy (10) trwale 
połączony korpusem z tuleją (9), siłownik zębatkowy (12) trwale po-
łączony korpusem ze stołem (1), a tłoczyskiem z zębatką, tuleja (9) 
wyposażona w części czołowej w szczelinę pod uchwyt klucza (24) 
i w otwór (20), usytuowany prostopadle do szczeliny, dostosowany 
do średnicy trzpienia (11) siłownika trzpieniowego (10) oraz w koło 
zębate (21) trwale osadzone na tulei (9) i współdziałające z zębatką 
siłownika zębatkowego (12).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 11 24

(51) G01N 3/56 (2006.01) 
 G01M 13/04 (2006.01)

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

(72) LEPIARCZYK DARIUSZ; GAWĘDZKI WACŁAW; 
TARNOWSKI JERZY

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do bezstykowego 
badania tarcia w skojarzeniach ciernych i łożyskach ślizgowych, wy-
posażone w wał (2) łożyskowany w korpusie (1), który jest napędza-
ny przez silnik elektryczny (4) z regulowaną prędkością obrotową 
za pomocą przetwornicy częstotliwości (5). Ruch obrotowy z silni-
ka (4) jest przekazywany na wał (2) przez co najmniej jedno sprzęgło 
mieszkowe (6) i momentomierz (7), a na czopie końcowym wału (2) 
znajduje się głowica badanego łożyska ślizgowego(9), posiadająca 
obudowę (3), w której osadzone są ciasno pasowane, wymienne 
panewki, przy czym na czop wału (2) wciśnięta jest tulejka, zaś 
na śrubie zamocowany jest obciążnik (10), zadający obciążenie po-
przeczne łożyska ślizgowego (9). Pomiar ilości wydzielonego ciepła 
spowodowanego ruchem obrotowym, jest rejestrowany za pomo-
cą kamery termowizyjnej (11) i pirometru (12).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 11 21

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

(71) PZ CORMAY  
SPÓŁKA AKCYJNA, Łomianki

(72) GARSTECKI PIOTR; IZYDORZAK MARCIN;  
SULIMA MAGDALENA; WARCHUSKI ADAM

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania parametrów 
biochemicznych płynu ustrojowego, w którym próbkę wspomnia-
nego płynu ustrojowego w postaci kropli przepuszcza się przez ka-
nał układu mikroprzepływowego za pomocą cieczy nośnej, miesza 
się ją z odczynnikiem wywołując w ten sposób reakcję chemiczną 
pomiędzy próbką a odczynnikiem oraz mierzy się efekt tej reakcji 
chemicznej, korzystnie za pomocą spektrofotometru, w wyniku 
czego oznacza się wspomniane parametry biochemiczne płynu 
ustrojowego, charakteryzujący się tym, że materiał, z którego wyko-
nany jest układ mikroprzepływowy oraz wspomniana ciecz nośna 
stanowią pary wybrane z grupy obejmującej: polipropylen i heksa-
dekan, polietylen i heksadekan, teflon i Fluorinert HFE-7100.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 11 24

(51) G01N 33/00 (2006.01) 
 G01N 25/20 (2006.01) 
 G01K 17/00 (2006.01) 
 B01J 20/20 (2006.01)

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

(72) BUCZEK BRONISŁAW; WOLAK ELIZA

(54)

(57) Sposób pomiaru ciepła zwilżania sorbentów węglowych 
polega na tym, że próbki materiałów suszy się w temperaturze 
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120°C przez okres nie mniej niż 2 godz., następnie w naczyniu ka-
lorymetrycznym (1) umieszcza się badany materiał w ilości odwa-
żonej z dokładnością 10-4g, po czym naczynie kalorymetryczne (1) 
wraz z próbką podłącza się do aparatury na szlifie za pomocą sma-
ru i zakłada izolację, następnie całe naczynie kalorymetryczne (1) 
wraz z adsorbentem odgazowuje się przez otwarcie kranu (K2), 
podczas odgazowania węgla utrzymuje się próżnię w naczyniu 
kalorymetrycznym (1), po uzyskaniu równowagi w układzie i za-
mknięciu kranu (K2), do próżni wprowadza się odmierzoną ilość 
cieczy zwilżającej w ilości 10 cm3 ze zbiornika (2) poprzez otwarcie 
kranu (K1). Materiał węglowy w postaci pylistej zabezpiecza się do-
datkowo siateczką metalową. Układ do pomiaru efektu cieplnego 
zwilżania materiałów węglowych, charakteryzuje się tym, że stano-
wi go aparatura pomiarowa umieszczona w przestrzeni izolowa-
nej, składająca się z naczynia kalorymetrycznego (1) zawierającego 
adsorbent węglowy, zbiornika (2) z cieczą zwilżającą połączonego 
z kranem (K5) doprowadzającym metanol, kranu (K2) doprowadza-
jącego do próżni, kranów odpowietrzających (K3, K4), przy czym 
do układu podłączona jest pompa próżniowa (4) z filtrem (6) i na-
czynie kontrolne (5), oraz układ (3) rejestrujący pomiar.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 11 14

(51) G01N 33/24 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, 
Falenty

(72) FILIPOWICZ PIOTR; KADEJ SŁAWOMIR

(54)  

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie, które umożliwia 
wizualne określenie skutków erozji wodnej na próbie gruntu w wa-
runkach laboratoryjnych. Urządzenie składa się z rury wykonanej 
z przezroczystego tworzywa sztucznego (6), w której umieszczona 
będzie badana próba gruntu. Na obu końcach próbki gruntu zało-
żone są siatki filtracyjne (7) o otworach korzystnie 1 mm. Rura (6) po-
łączona jest z rurą doprowadzającą wodę (2) przy pomocy uszczel-
ki (3). Woda doprowadzana jest do urządzenia przewodem (1). Rura 
doprowadzająca wodę (2) jest wyposażona w otwory zamykane (5), 
rozmieszczone w odległości co 5 cm, w celu utrzymania stałej zało-
żonej wysokości słupa wody. Rura doprowadzająca wodę (2) posia-
da podziałkę (4) z podziałem na milimetry. Określanie skutków ero-
zji wodnej gruntu wymaga umieszczenia próbki gruntu w rurze (6). 
Może to być próbka o strukturze nienaruszonej, lub odpowiednio 
zagęszczona. Do badania mogą być wykorzystywane próbki grun-
tów mineralnych, organicznych oraz antropogenicznych. Wzdłuż 
osi próbki może zostać wykonany otwór o średnicy 2 mm. Następ-
nie w rurze doprowadzającej (2) zadaje się założone ciśnienie wody 

i obserwuje zmiany zachodzące w strukturze próbki. W zależności 
od rodzaju gruntu i stopnia jego zagęszczenia zmiany w strukturze 
gruntu będą różne. Urządzenie daje możliwość wizualnej oceny 
tych zmian i pomiaru czasu ewentualnego rozmycia próbki.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 11 17

(51) G01N 33/52 (2006.01) 
 G01N 33/48 (2006.01) 
 A61P 35/00 (2006.01) 
 A61K 33/04 (2006.01) 
 G01N 33/84 (2006.01)

(71) POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, 
Szczecin

(72) LUBIŃSKI JAN; LENER MARCIN;  
WIECHOWSKA-KOZŁOWSKA ANNA; KŁADNY JÓZEF; 
MUSZYŃSKA MAGDALENA; SUKIENNICKI GRZEGORZ; 
JAKUBOWSKA ANNA

(54)

(57) Ujawniony sposób opiera się na nieoczekiwanym ustaleniu, 
że występuje silna korelacja pomiędzy poziomem selenu w surowi-
cy a ryzykiem raków przewodu pokarmowego (trzustka, jelito gru-
be, żołądek) w populacji polskiej. Ze względu na ryzyko ocenianych 
raków przewodu pokarmowego u większości osób z polskiej po-
pulacji należy podwyższyć poziom selenu w surowicy do poziomu  
ok. 80-100 μg/l. Ocena poziomu selenu może wielokrotnie zwięk-
szyć efektywność programów przesiewowych w kierunku raków 
przewodu pokarmowego, np. kilkadziesiąt razy może obniżyć koszt 
wykrycia bezobjawowego raka jelita grubego za pomocą kolono-
skopii.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 11 17

(51) G01N 33/52 (2006.01) 
 G01N 33/48 (2006.01) 
 A61P 35/00 (2006.01) 
 A61K 33/04 (2006.01) 
 G01N 33/84 (2006.01)

(71) POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, 
Szczecin

(72) LUBIŃSKI JAN; JAWORSKA-BIENIEK KATARZYNA;  
DURDA KATARZYNA; MUSZYŃSKA MAGDALENA; 
SUKIENNICKI GRZEGORZ; HUZARSKI TOMASZ; 
KĄKLEWSKI KRZYSZTOF; BYRSKI TOMASZ;  
CYBULSKI TOMASZ; DĘBNIAK TADEUSZ;  
TOŁOCZKO-GRABAREK ALEKSANDRA;  
ASHURYK OLGIERD; MORAWSKI ANTONI;  
GRONWALD JACEK; SERRANO-FERNANDEZ PABLO; 
JAKUBOWSKA ANNA; GUPTA SATISH, IN


