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REGIŃSKI KAZIMIERZ; KUBACKA-TRACZYK JUSTYNA

(54) Sposób kontroli periodycznści w strukturach 
supersieci II rodzaju InAs(In)GaSb

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób kontroli periodyczności 
w strukturach supersieci II rodzaju InAs/(In)GaSb. Sposób jest prze-
znaczony dla supersieci (superlattice-SL) wykonanych w stabilnych 
warunkach technologicznych, zoptymalizowanych dla danej pary 
materiałowej tworzącej SL, o grubości całkowitej powyżej 500 nm. 
W sposobie tym najpierw, korzystnie za pomocą wysokorozdziel-
czej dyfraktometrii rentgenowskiej sporządza się dyfraktogram 
struktury i sprawdza się, obecności pików satelitarnych wysokich 
rzędów i pików interferencyjnych. Następnie po ich zlokalizowa-
niu sporządza się, korzystnie także za pomocą wysokorozdziel-
czej dyfraktometrii rentgenowskiej co najmniej jedną mapę sieci 
odwrotnej struktury zawierającą co najmniej dwa piki satelitarne 
wysokich rzędów pochodzące od rozproszenia koherentnego 
promieniowania rentgenowskiego i sprawdza się obecność obsza-
rów rozpraszania dyfuzyjnego wokół tych pików oraz ich kształt 
geometryczny. Periodyczność struktur InAs/GaSb identyfi kuje się 
na podstawie obszarów rozproszenia dyfuzyjnego o określonym 
kształcie geometrycznym.
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(54) Sposób badania procesu wysychania 
samoutwardzalnych mas formierskich lub 
rdzeniowych

(57) Sposób badania procesu wysychania samoutwardzalnych 
mas formierskich lub rdzeniowych, polega na tym, że w trakcie wy-
konywania formy (2) lub rdzenia albo ich elementu w wybranym 
miejscu umieszcza się co najmniej jeden czujnik (1) pomiarowy, wy-
posażony w elektrody połączone rozłącznie z miernikiem oporno-
ści. Następnie dokonuje się pomiaru chwilowej wartości rezystan-
cji, po czym, w oparciu o wyznaczoną wcześniej charakterystykę 
zawartości rozcieńczalnika w masie w funkcji rezystancji dla wzor-
cowej próbki danej masy, odczytuje się zawartość rozcieńczalnika 
w wykonanej formie lub rdzeniu albo ich elemencie i/lub oblicza 
się wartość stopnia wysuszenia masy z zależności o wzorze (A), 
gdzie Sw - stopień wysuszenia masy, Wo - zawartość rozcieńczal-
nika w masie w chwili początkowej, Wx - zawartość rozcieńczalnika 
w masie określona w chwili badania.
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(54) Komora do rozwijania chromatogramów planarnych 
izokratycznych i gradientowych

(57) Komora do rozwijania chromatogramów planarnych, izokra-
tycznych i gradientowych ma korpus z korytkiem (11) i pojemni-
kiem (12), przy czym korytko (11) posiada dwa otwory, umieszczone 
w skrajnych częściach po jego przeciwnych stronach, z których je-
den połączony jest poprzez przewód (17) z zaworem (3) wielodroż-
nym pierwszym, połączonym z co najmniej jednym zbiornikiem (5) 
fazy ruchomej, zaś drugi otwór połączony jest poprzez przewód (16) 
z zaworem (4) wielodrożnym drugim, połączonym z pompą (2) cie-
czową, dodatkowo zawór (3) wielodrożny pierwszy jest połączony 
z zaworem (4) wielodrożnym drugim przewodem (26), zaś zawór (4) 
wielodrożny drugi jest połączony z pojemnikiem (12), ponadto 
brzegi korytka (11) i pojemnika (12) zaopatrzone są w podkładki ela-
styczne, które kontaktują się z warstwą adsorbentu na obwodzie 
płytki (13) chromatografi cznej.
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(54) Układ do analiz chemicznych w przepływie

(57) Układ do analiz chemicznych w przepływie wyposażony 
w układ kanałów i pompy pulsowe składa się z detektora (1), w któ-
rym umieszczona jest komora detekcyjna (2), korzystnie o kształcie 
stożka, do której doprowadzane są co najmniej dwa kanały, jeden 
kanał (3) doprowadzający roztwór nośny i drugi kanał (4) doprowa-
dzający próbkę, a na szczycie stożka znajduje się wylot (5) połączo-
ny poprzez zawór (6) z jednej strony z naczyniem ściekowym (7), 
a z drugiej strony poprzez pompę pulsową (8) i zawór trójdrożny (9) 
z kanałem (3), przy czym zawór trójdrożny (9) połączony jest po-
przez pompę pulsową (10) z roztworem nośnym (11) natomiast ka-
nał (4) połączony jest poprzez pompę pulsową (12) z próbką (13), 
a w komorze (2) umieszczone są elektrody (14) do detekcji poten-
cjometrycznej czy amperometrycznej.
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