
Nr  10  (1027)  2013 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 35

(71) INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, Poznań
(72) ZIÓŁKIEWICZ STANISŁAW; MAGDA JANUSZ; 

SZKUDELSKI SZYMON

(54) Sposób badania zużycia ściernego części maszyn 
w warunkach pracy w wysokiej temperaturze 
i przy wysokich naciskach jednostkowych i zespół 
do badania zużycia ściernego części maszyn 
w warunkach pracy w wysokiej temperaturze i przy 
wysokich naciskach jednostkowych

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że przeciwpróbkę (4) w posta-
ci pręta umieszcza się w pojemniku (1) nagrzanym do temp. w gra-
nicach (500-1000) K, i wyciska się przez zamkniętą przesuwnym ele-
mentem (8), przesuwającym się względem szczeliny z szybkością 
do 100 m/min., szczelinę (6) utworzoną pomiędzy powierzchnią 
przesuwnego elementu (8), a kanałem bocznym (7) w próbce (5), 
poprzez oddziaływanie na przeciwpróbkę (4) stemplem (9), wy-
wołując naciski jednostkowe w granicach (300-1200) MPa. Sposób 
realizowany jest w zespole, który charakteryzuje się tym, że stanowi 
go, zakończony próbką (4) z otworem (6) i bocznym kanałem (7) 
pojemnik (1), mający centralny otwór (3) do osadzania przeciw-
próbki (4) i trzonu (9) stempla (10), przy czym otwór (6) próbki (5) 
zamknięty jest przesuwnym elementem, (8), przesuwającym się 
względem szczeliny z szybkością (0,1-100) m/min..

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401285 (22) 2012 10 19

(51) G01N 27/72 (2006.01)
 G01R 33/12 (2006.01)

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

(72) TYRAŁA EDWARD

(54) Sposób oceny udziału objętościowego składników 
fazowych w stopach metali

(57) Sposób oceny udziału objętościowego składników fazowych 
w stopach metali charakteryzuje się tym, że do oceny udziału obję-
tościowego faz zastosowano zmienne pole magnetyczne, którego 
natężenie nie przekracza zakresu odwracalnego (bezhisterezowe-
go) określanego na krzywej pierwotnego magnesowania pierw-
szym zakresem. Mierzony w powyższych warunkach parametr ks, 
określony rozproszeniem magnetycznym stopu, którego wartość 

mieści się w przedziale od zera do jeden, jest równy sumie iloczy-
nów udziałów objętościowych poszczególnych składników fazo-
wych i ich rozproszenia magnetycznego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396820 (22) 2011 10 31

(51) G01N 30/90 (2006.01)
 G01N 30/94 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin
(72) MATYSIK GRAŻYNA ELŻBIETA; WOŹNIAK ANNA; 

PADUCH ROMAN; KOCJAN RYSZARD; DONICA HELENA

(54) Sposób rozdzielania i oznaczania związków 
w wieloskładnikowych mieszaninach roślinnych

(57) Sposób polega na tym, że na płytkę chromatografi czną o wy-
miarach prostokątnych, przy jej jednym brzegu nanosi się próbkę 
mieszaniny związków oznaczanych i rozwija chromatogram fazą 
ruchomą w pierwszym kierunku - tradycyjnym, następnie po od-
parowaniu fazy ruchomej obraca się płytkę o 90° i prowadzi się pro-
ces zatężania (prekoncentracji), korzystnie na dystansie 0,8-2,0 cm 
rozdzielonych pasm, fazą ruchomą, stosując dla słabo i średnio-
polarnych próbek 100% octan etylu a dla silnie polarnych próbek 
metanol lub wodny roztwór metanolowy, korzystnie 80% v/v, czyn-
ność zatężania powtarza się aż do momentu uzyskania wąskich 
i zwartych poprzednio rozdzielonych pasm, przy czym po każdo-
razowym zatężaniu wyjmuje się płytkę z komory i dokładnie suszy, 
po czym po uzyskaniu żądanych kształtów pasm prowadzi się pro-
ces rozwijania w prostopadłym kierunku.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396829 (22) 2011 10 31

(51) G01N 33/00 (2006.01)
 G01N 35/02 (2006.01)

(71) PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA, Łomianki
(72) PRZYBECKI WOJCIECH; OSTROWSKI MIROSŁAW; 

CHOJNACKI ANDRE, FR; CHARAVEL ERIC, FR; 
GROSZYŃSKI JAN

(54) Sposób przemieszczania próbki w analizatorze 
biochemicznym i analizator biochemiczny 
realizujący ten sposób

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przemieszczania próbki 
w analizatorze biochemicznym po trajektorii wiodącej z obszaru 
początkowego przez obszar pipetowania do obszaru parkingowe-
go, charakteryzujący się tym, że trajektoria przebiega przez obszar 
pipetowania (3, 5) co najmniej dwa razy, zaś czas przemieszczania 
próbki po trajektorii od pierwszego przejścia przez obszar pipeto-
wania (3) do drugiego przejścia przez obszar pipetowania (5) jest 
nie mniejszy niż czas wykonania pojedynczego oznaczenia przez 
analizator biochemiczny. Wynalazek obejmuje także analizator bio-
chemiczny realizujący taki sposób przemieszczania próbek.

(8 zastrzeżeń)
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(51) G01N 33/00 (2006.01)
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 B01L 3/00 (2006.01)


