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tegrowany moduł grzejny (6) o trzech strefach grzejnych (6a, 6b i 6c) 
a w płytce polimerowej (1) znajdują się mikrokanały reakcyjne me-
andryczne (3), połączone łukami, ułożone w stosunku do siebie 
równolegle i składające się z kilkunastu cykli odpowiadających 
kilkunastom reakcjom PCR, przy czym cyklem jest pierwszy prosty 
odcinek i drugi odcinek do niego równoległy a mikrokanały reak-
cyjne posiadają zmienną szerokość w trzech strefach, odpowiada-
jących trzem strefom grzejnym (6a, 6b i 6c) i strefa pierwsza odpo-
wiada początkowi i końcowi mikrokanału (3) w każdym cyklu, strefa 
środkowa w pierwszym odcinku jest węższa od początku i końca 
mikrokanału (3) w pierwszym i drugim odcinku odpowiednio 
a w drugim odcinku szersza od końca i początku mikrokanału (3) 
w pierwszym i drugim odcinku odpowiednio.

(4 zastrzeżenia)
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(71) FECHTER TOMASZ ECA GROUP, Wrocław
(72) FECHTER TOMASZ

(54) Sposób wykonania wzoru na panelu osłonowym 
wnętrza autobusu oraz urządzenie do jego realizacji

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wykonania ozdobnego 
wzoru na panelu osłonowym wnętrza autobusu oraz urządzenie 
do jego realizacji. Sposób charakteryzuje się tym, że wzór ozdob-
ny jego pokrycia wykonany jest gorącym obrotowym stemplem. 
Urządzenie do realizacji tego sposobu charakteryzuje się tym, 
że stempel (5) posiada dwa ramiona (51) połączone ośką (52), 
na której osadzone jest obrotowo koło (53), a każde z ramion (51) 
podłączone jest do zacisku źródła prądu elektrycznego.

(3 zastrzeżenia)
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ADAMECKI DANIEL; MIKUŁA STANISŁAW

(54) Urządzenie do śrutowania zaworów silników 
spalinowych

(57) Urządzenie do śrutowania zaworów silników spalinowych, 
w stanie wstępnego naprężenia charakteryzuje się tym, że posiada 
samozaciskające się szczęki (1) mocujące obrabiany zawór (5), zwie-
rane sprężyną (2), osadzone w przesuwnej wzdłużnie oprawie (3) 
stanowiącej tłok przemieszczany w cylindrze hydraulicznym (4) ob-
racanym wokół osi wspólnie z oprawą (3), przy czym urządzenie 
wyposażone jest w co najmniej jedną dyszę (16) rozpylającą ciecz 
chłodząco - smarującą.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 428274 (22) 2018 12 19

(51) C22B 11/00 (2006.01)

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

(72) DYGAS PAULA; LUTY-BŁOCHO MAGDALENA;  
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(54) Sposób rozdziału jonów Au(III) od Pt(IV) 
z wykorzystaniem modyfikowanych włókien 
węglowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób rozdziału jonów Au(III) 
od Pt(IV) z roztworów kwaśnych z wykorzystaniem modyfikowa-
nych włókien węglowych, który polega na tym, że włókna węglo-
we najpierw modyfikuje się za pomocą mieszaniny stężonych kwa-
sów: siarkowego i azotowego użytych w proporcji objętościowej 
od 3: 1 do 1: 1, przy czym na 1 g włókien węglowych stosuje się 
20 – 100 ml mieszaniny kwasów, a następnie włókna węglowe do-
daje się w ilości 0,01 - 0,1 g do 50 ml roztworu chlorkowego za-
wierającego mieszaninę jonów Au(III) o stężeniu 0,001 - 100 mM 
i jonów Pt(IV) o stężeniu 0,001 – 100 mM, a także kwas L-askorbino-
wy i/lub kwas D-askorbinowy, o stężeniu co najmniej 1,5 - krotnie 
wyższym niż stężenie jonów Au(III), następnie całość wytrząsa się 
przez okres 1 – 24 godzin w środowisku kwaśnym, przy PH w zakre-
sie 1 – 3, z szybkością 150 – 700 obr/min i częstotliwością 2 – 12 Hz, 
w temperaturze 20 - 80°C, uzyskując zawieszone w roztworze sku-
piska zawierające naprzemiennie ułożone warstwy składające się 
z agregatów nanocząstek metalicznego złota przyczepionych 
do otaczających je włókien węglowych, odfiltrowuje je, przemywa 
wodą i suszy, a z pozostałego filtratu wytrąca się metaliczną platy-
nę na drodze chemicznej redukcji.

(1 zastrzeżenie)


