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pionowo, natomiast pomiędzy nim, a drugim bokiem (6b) osadzo-

ny jest zespół uśredniający (5). Pobierak zawiera ślimak osadzony 

obrotowo w obudowie. Zespół uśredniający (5) składa się z mieszal-

nika (8) osadzonego na prowadnicach (9) i połączonego z podsta-

wą (3) za pośrednictwem przesuwnika (10). Natomiast obok mie-

szalnika (8) znajduje się lej (11).

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 404985 (22) 2013 08 05

(51) G01N 27/00 (2006.01)

 G01N 27/403 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) BAŚ SEBASTIAN; PACZOSA-BATOR BEATA

(54) Wieloelektrodowe ogniwo do pomiarów 
potencjometrycznych

(57) W chemoodpornej obudowie (7), od strony płaskiej po-

wierzchni kontaktu (Pk), wykonane jest gniazdo (9), w którego dnie 

osadzone są czoła co najmniej czterech mikroelektrod wskaźniko-

wych (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) stałego kontaktu, wykonane ze złota, pla-

tyny lub węgla. Jedna z elektrod usytuowana jest w geometrycz-

nym środku wielokąta foremnego a pozostałe w jego narożach. 

Każda z elektrod wskaźnikowych (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) ma powierzch-

nię czołową pokrytą indywidualną warstwą mediacyjną (2a, 2b, 2c, 

2d, 2e) o silnie rozwiniętej powierzchni, korzystnie sadzą, natomiast

wszystkie elektrody przesłonięte są jedną, wspólną, jonowymienną 

warstwą receptora (3) wypełniającą gniazdo (9) aż do zrównania 

z powierzchnią kontaktu (Pk). W obudowie (7) znajduje się ponad-

to chlorosrebrowa elektroda referencyjna (11), zanurzona w wod-

nym roztworze chlorku potasu, wypełniającym zbiorniczek (13) 

zamknięty ceramicznym, przepuszczalnym spiekiem (10), zlicowa-

ny z powierzchnią kontaktu (Pk). Każda z mikroelektrod wskaźni-

kowych (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) połączona jest z przyporządkowanym 

jej wtórnikiem napięciowym (4a, 4b, 4c, 4d, 4e) a wyjścia tych wtór-

ników doprowadzone są do sumatora (5).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 408676 (22) 2014 06 26

(51) G01N 31/00 (2006.01)

 G01N 25/00 (2006.01)

 C09K 9/02 (2006.01)

(71) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa

(72) OWCZAREK GRZEGORZ; POŚCIK ADAM

(54) Termochromowy wskaźnik wysokich temperatur
(57) Termochromowy wskaźnik wysokich temperatur składa się 

z cyjanożelazianów (II) metali o czystości nie mniejszej niż 99% 

w ilości od 1% do 5% wagowych oraz od 95% do 99% wagowych 

produktu reakcji dwuskładnikowej żywicy, gdzie: - utwardzacz 

składa się pentaerytrytiol-PO-mercaptolicerolu - 80% wagowych, 

N-2-(aminoetyl)piperazyny - 5% wagowych, mieszaniny amin ali-

fatycznych - 5%, fenolo 2,4,6 tri(dimetyloamino)metylu - 5% wa-

gowych, amorfi cznej krzemionki - 5% wagowych - żywica składa 

się z epichlorohydryny-4-4’-isopropylideno difenolu w ilości 99% 

wagowych oraz eteru fenylo glicydowego w ilości 1% wagowego, 

przy czym pierwszy składnik i drugi składnik dwuskładnikowej ży-

wicy stosuje się we wzajemnej proporcji odpowiednio 10% wago-

wych utwardzacza oraz 90% wagowych żywicy.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 404988 (22) 2013 08 06

(51) G01N 33/00 (2006.01)

 B30B 13/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) KOWALSKA ANETA ANIELA; 

MICHOTA-KAMIŃSKA AGNIESZKA; 

ADAMKIEWICZ WITOLD; TKACZ MAREK

(54) Sposób otrzymywania platformy z miedzi 
do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego 
efektu Ramana i platforma z miedzi do pomiarów 
powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymania platformy 

z miedzi do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu 

Ramana, charakteryzujący się tym, że obejmuje etapy, w których: 

• wodorek miedzi (CuH) poddaje się redukcji w wyniku procesu 

prasowania pod zwiększonym ciśnieniem, • otrzymaną platformę 

poddaje się czyszczeniu, korzystnie za pomocą stężonego kwasu 

octowego (CH3COOH). Wynalazek obejmuje również platformę 

z miedzi do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu 

Ramana, uzyskaną powyższym sposobem, korzystnie do pomia-

rów żywych komórek, w której wielkość krystalitów miedzi wynosi 

30-120 nm, i w której krystality miedzi rozmieszczone są równo-

miernie w objętości i na powierzchni platformy.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 405046 (22) 2013 08 12

(51) G01N 33/542 (2006.01)

 C12Q 1/37 (2006.01)


