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prędkości. Przedmiotem zgłoszenia jest również elektroniczny ane-
mometr do pomiaru prędkości przepływu gazów.

(4 zastrzeżenia)
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(51) G01F 23/30 (2006.01) 
 G01N 27/00 (2006.01) 
 G01K 7/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków

(72) OPERACZ AGNIESZKA

(54) układ do automatycznej i zdalnej rejestracji 
położenia zwierciadła wody podziemnej oraz 
jej podstawowych parametrów w trakcie 
prowadzenia próbnego pompowania otworów 
hydrogeologicznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do automatycznej 
i zdalnej rejestracji położenia zwierciadła wody podziemnej oraz 
jej podstawowych parametrów w trakcie prowadzenia próbnego 
pompowania otworów hydrogeologicznych charakteryzujący się 
tym, że na jednym końcu przewodu elektrycznego (1) znajduje się 
pływak (2) z zamocowanymi do niego elektrodami do pomiaru 
temperatury (6), elektrodami przewodności elektrolitycznej wła-
ściwej (7) oraz elektrodami do pomiaru pH (8), a na drugim końcu 
przewodu elektrycznego (1) znajduje się nadajnik sygnału (5) połą-
czony bezprzewodowo z komputerem (3) oraz powiązanym telefo-
nem komórkowym (4).

(1 zastrzeżenie)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) OSTROWSKI KRZYSZTOF; SADOWSKI ŁUKASZ

(54) Sposób oznaczania in situ właściwości 
wytrzymałościowych materiału

(57) Sposób oznaczania in situ właściwości wytrzymałościowych 
materiału, polegający na tym, że w badanym materiale za po-
mocą urządzenia o napędzie elektrycznym, wykonuje się otwór 
za pomocą znormalizowanego wiertła, przy stałym obciążeniu 
wiertła siłą osiową, charakteryzuje się tym, że w trakcie wiercenia 
mierzy się całkowitą energię elektryczną E zużytą na wykonanie 
otworu, po czym oblicza się gęstość energii U, która stanowi iloraz 
całkowitej energii elektrycznej E i objętości V wykonanego otworu, 
a następnie, odczytuje lub oblicza się parametr wytrzymałości R 
w oparciu o znane zależności korelacyjne R=f(U), wykonane w wa-
runkach laboratoryjnych, przy takiej samej średnicy wiertła oraz 
takim samym jego obciążeniu siłą osiową.

(4 zastrzeżenia)
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(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Warszawa

(72) AYERDURAI VIKNASVARRI; CIEPLAK MACIEJ;  
GAJDA MARIANNA; ZIMINSKA AGNIESZKA;  
D’SOUZA FRANCIS, US; KUTNER WŁODZIMIERZ

(54) polimer wdrukowany molekularnie w postaci 
warstwy do oznaczania tyraminy, sposób 
otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie 
w chemoczujniku do selektywnego 
elektrochemicznego wykrywania i/lub oznaczania 
analitów, zwłaszcza tyraminy

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest polimer wdrukowany mole-
kularnie, MIP, osadzony na elektrodzie w postaci warstwy, zasto-
sowanej jako jednostka rozpoznająca w chemoczujniku do se-
lektywnego elektrochemicznego oznaczania tyraminy. MIP ten 
charakteryzuje się tym, że stanowi go polimer wytworzony z za-
stosowaniem tyraminy jako szablonu. Zawiera on kwas 2,2’-bitio-
feno-5-karboksylowy i p-bis(2,2’-bitien-5-ylo)metylobenzo-18-ko-
ronę-6 jako monomery funkcyjne oraz 2,3’-bitiofen jako monomer 
sieciujący i/lub sól sodową kwasu tiofeno-2-metylosulfonowego 
(dostarczająca wewnętrzny przeciwjon). Przedmiotem zgłoszenia 
jest również sposób otrzymywania molekularnie wdrukowanego 
polimeru (MIPu) rozpoznającego tyraminę, metodą wdrukowania 
molekularnego, w postaci warstwy, jak również zastosowanie tej 
warstwy jako jednostki rozpoznającej analit, w tym tyraminę, w se-
lektywnym chemoczujniku do elektrochemicznego wykrywania 
i/lub oznaczania analitów, zarówno w próbkach syntetycznych jak 
i biologicznych, w obecności próbnika redoks, soli lipofilowego 
anionu lub w ich nieobecności w przypadku warstwy zawierającej 
sól sodową kwasu tiofeno-2-metylosulfonowego.
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(51) G01R 19/257 (2006.01)
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(72) ŁUKASZEWSKI ROBERT; WÓJCIK AUGUSTYN;  

WINIECKI WIESŁAW; KOWALIK RYSZARD

(54) Sposób identyfikacji w sieci zasilania włączanego 
odbiornika i urządzenie do identyfikacji w sieci 
zasilania włączanego odbiornika

(57) Sposób identyfikacji w sieci zasilania włączanego odbior-
nika w sieci zasilania obejmujący etap pomiaru przebiegu prądu 
i (t), przetwarza się prąd na sygnał napięciowy, sygnał napięciowy 
poddaje się próbkowaniu, a następnie transformacji uzyskując re-


