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(54) Komora do jednoczesnego prowadzenia procesów 
ortogonalnych elektrochromatogra�i planarnej 
ciśnieniowej i chromatogra�i cieczowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest komora do ortogonalnej elek-
trochromatografii planarnej ciśnieniowej przy użyciu płytki nośnej 
z warstwą fazy stacjonarnej, wyposażonej w obramowanie uszczel-
niające. Istota wynalazku polega na tym, że obramowanie (7) 
uszczelniające na obwodzie warstwy (3) fazy stacjonarnej płytki (2) 
nośnej, na boku leżącym po przeciwnej stronie niż bok, do którego 
jest doprowadzone zasilanie roztworem fazy ruchomej, ma wycię-
cia piłozębne, natomiast dwa naprzeciwległe boki obramowania (7) 
mają wycięcia zakończone półkoliście. W podkładce (4) elastycznej 
i w przykrywie (5) są dwa rzędy otworów, stanowiących komory 
elektrodowe, rozmieszczonych nad zakończeniami wycięć, w któ-
rych to otworach są umieszczone elektrody, a ponadto w przykry-
wie (5) jest umieszczony rząd rurek(12), których wloty są nad koń-
cowymi fragmentami wycięć piłozębnych, a wyloty są połączone 
z układem (13) do odbierania fazy ruchomej.
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(54) Urządzenie do pomiaru wpływu toksyczności 
mieszanin gazowych i cząstek stałych

(57) Urządzenie do pomiaru wpływu toksyczności mieszanin 
gazowych i cząstek stałych mające co najmniej jedną wydzieloną 
celę znajdującą się w komorze kondycjonującej oraz wyposażone 
w co najmniej jeden aspirator, przy czym w celi zamontowane 
są filtry antybakteryjne, a w komorze kondycjonującej zamontowa-
ny jest czujnik temperatury, charakteryzuje się tym, że komora kon-
dycjonująca (2), w której znajduje się co najmniej jedna wydzielona 
cela (1) usytuowana jest w obudowie wewnętrznej (3), korzystnie 
prostopadłościennej, przy czym w komorze kondycjonującej (2), 
pomiędzy co najmniej jedną celą (1) a obudową wewnętrzną (3) 
znajduje się przestrzeń grzewcza (12), w której zainstalowane jest 
urządzenie grzewcze (13) z wentylatorem (9), zaś pomiędzy obu-
dową wewnętrzną (3) komory kondycjonującej (2) i obudową 
zewnętrzną (5) urządzenia znajduje się izolacja termiczna (14), 
a wydzielona cela (1) ma na swej powierzchni perforację (31). Aspi-
rator połączony jest przewodem rurowym (11) z próbnikiem znaj-
dującym się w wydzielonej celi (1) i przez przewód rurowy (10) 
zasysa mieszaniny gazowe. Korzystnie w komorze kondycjonu-
jącej (2) umieszczonych jest kilka wydzielonych cel (1), przy czym 
wydzielone cele (1) umieszczone są w komorze kondycjonującej (2) 

tak, że przylegają do siebie i pomiędzy nimi znajdują się nieperfo-
rowane przegrody pionowe (15). W ścianie obudowy (3) położonej 
od strony przedniej urządzenia znajduje się wizjer, który zajmuje 
położenie wzdłuż ściany obejmując cele (1) znajdujące się w komo-
rze kondycjonującej (2), przy czym od dołu do ściany, w której znaj-
duje się wizjer zamocowane są uchylnie drzwi przeszklone.
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(54) Rezystancyjny sensor amoniaku

(57) Rezystancyjny sensor amoniaku, składający się z obudowy, 
zawierającej dwie komory (3 i 4) oddzielone od siebie elemen-
tem (5) z materiału gazoczułego z naniesionymi na powierzch-
niach kontaktu z gazem porowatymi elektrodami platynowymi 
(6 i 7), połączonymi z miernikiem rezystancji, charakteryzuje się 
tym, że materiał gazoczuły stanowi spiek żelazianu bizmutu o wzo-
rze chemicznym BiFeO3.
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